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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

العودة إلى الثامن عشر من برومير
«هو ُّيصبح ّضحية نظرته إلى العالم ،فهو
المهرج الجدي الذي ال يرى بعد اآلن تاريخ العالم
ككوميديا ،بل كوميديته كتاريخ العالم»

كارل ماركس

منذ فترة ،قال أحد املسؤولني ّ املصرفيني
الكبار في ندوة مغلقة إن الحل في لبنان
معتبرًا ضمنًا أنه
هــو بــ«إلـغــاء الــدولــة»ّ ،
ب ـض ــرب ــة واح ـ ـ ــدة ي ـت ـخــلــص ل ـب ـن ــان مــن
َّالد ْين العام ومن عبء الدولة على القطاع
الخاص ،وبذلك أيضًا ّ
يتم التأكيد على االقتصاد ّ
الحر
وتفوقه .كان ّ
ّ
ردي أنني أوافق تمامًا على هذا الطرح ،ألن
ّ
بالفعل من اثنني :من الدولة الطائفية ومن
ذلك يخلصنا
ّ
ّ
يعتاش منها ،وعلى رأسه
الذي
ف
املتخل
الخاص
القطاع
ّ
املصارف التجارية .اليوم ،وفــي ظــل استفحال األزمــة
املالية للدولة ،ومحاوالتها الفاشلة للسيطرة عليها،
ال ّبد من تحديد شكل العالقة بينها وبني االقتصاد،
وبالتحديد بينها وبني الرأسمال الذي يجاهر دومًا أنه
ّ
«ضدها».
ّ
ُ
في البدء ،تخضع هذه العالقة لظروف تاريخية محددة،
هــي فــي صلب الـنـقــاش الــدائــر حاليًا حــول الـعــالــم عن
دور الدولة في االقتصاد .ومثال على ذلك ،الدعوة ألن
تقوم الدول في منطقة اليورو باإلنفاق ّ
التوسعي بعد
ّ
سـنــوات مــن التقشف ،ألن االقـتـصــاد فــي حــالــة ركــود
والـسـيــاســة الـنـقــديــة ،أي تلك الـتــي يـقــوم بها املصرف
ّ
املركزي األوروب ــي ،لن تنفع في حالة الفوائد املتدنية.
وعلى مستوى أكثر عمقًا ،السؤال الــذي يطرح نفسه
ال ـي ــوم :ه ــل ه ـنــاك حــاجــة ل ـل ـعــودة إل ــى م ــا كــانــت عليه
الــدولــة قبل السبعينيات ،وبالتحديد قبل تلك الفترة
وحتى  .1945في كتابه الجديد «مستقبل الرأسمالية»
الصادر في  ،2019يقول بول كوليير الذي يعتبر
آت من «الوسط الصلب» ،أي ال من
البعض أنه ٍ
اليسار وال من اليمني ولكن الوقت نفسه ليس
مــن الــوســط ال ــذي ال ل ــون ل ــه ،إن الــدولــة التي
ظـهــرت بعد  1945هــي «الــدولــة األخــاقـيــة»
( )ethical stateوه ــي كــانــت الـسـبــب في
إحداث «املعجزة» االقتصادية التي استمرت
ّ
املتقدمة.
ثالثني سنة في الــدول الرأسمالية
يــدعــو كــولـيـيــر إل ــى ع ــودة ه ــذه «ال ــدول ــة» الـتــي
تـ ّـم تفكيكها ،ومــن دونـهــا ستبقى االقـتـصــادات
ّ
املتقدمة تغرق في األزمة .هنا يمكن السؤال :هل من
املمكن أن تكون الدولة الطائفية في لبنان هكذا «دولة
أخالقية»؟

االقتصاد في كنف الدولة الطائفية
ً
ّأوال ،مــن الــواضــح أن األس ــس املــاديــة لــدولــة كهذه
ّ
ال تـتــوفــر شــروطـهــا فــي لـبـنــان .فــاألســس املــاديــة
كــانــت هــي األس ــاس فــي دول ــة بـعــد  1945فــي أوروب ــا
ّ
التوجه األخالقي فقط .يقول برانكو
وأميركا وليس
م ـيــانــوف ـي ـتــش ف ــي م ــراج ـع ـت ــه ل ـك ـت ــاب كــول ـي ـيــر «إن
الديموقراطية االجتماعية لم تأت إلى ّ
حيز الوجود ألن
ِ
األخالقيني قـ ّـرروا فجأة أن يجعلوا الرأسمالية
القادة ّ
ألـطــف .إل أن الـحــربــن العامليتني ،وال ـثــورة البلشفية،
ّ
ونمو األحزاب الديموقراطية-االجتماعية والشيوعية،
ّ
وعالقتهم مــع نـقــابــات ّ
عمالية قـ ّـويــة ،أدى إلــى انـتــزاع
التغيير من البورجوازية التي شعرت بتهديد املصادرة
والفوضى االجتماعية .فليس حسن ّنية اليمني هو
َ
ّ
الطبقات العليا التي أخذت
الذي غ ّي َر
الرأسمالية ،وإنما ّ
العبر من املاضيّ ،
قررت التخلي عن بعض السلطات
لتحتفظ بأكثر منها».
في هذا اإلطار ،العالقة بني ّ
التطور االقتصادي والشكل
ً
السياسي للحكم فــي لبنان أخــذ شـُكــا ُم ـحـ ّـددًا بعد
الطائف .فسياسة الريعية والعكس املبكر للتصنيع
اللذان حصال بعد إعادة اإلعمار في  1992كان
لهما تأثير كبير على الدولة والسياسة في لبنان.
فاالقتصاد الريعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام
السياسي كما نرى في الدول الريعية الخالصة
فــي الـخـلـيــج ،وي ـطــال أي ـضــا بـتــأثـيــره الليبرالية
السياسية بشكل عــام .كتب مــارتــن وولــف في
الــ«فــايـنـنـشــال تــايـمــز» فــي  18أي ـلــول /سبتمبر
مـقــالــة ع ــن كـيـفـيــة تــدمـيــر الــرأس ـمــال ـيــة الــريـعـيــة
لليبرالية الــديـمــوقــراطـيــة فــي ال ــدول الرأسمالية
ّ
املتقدمة .أمــران من املقالة يلقيان الضوء على

ما نواجهه اليوم في لبنان .ففي تعريفه للرأسمالية
الريعية يقول وولف« :إنها تعني اقتصادًا حيث السلطة
السياسية والسلطة في األسواق تسمحان ألشخاص
ّ
ومؤسسات محظيني بامتصاص جرعات كبيرة من
هذا الريع من اآلخرين» .هذا واضح في لبنان ،سواء في
األسواق املالية ،أو عبر املحاصصة املذهبية في الدولة.
األم ــر الـثــانــي ،هــو أن الـتـطـ ّـور املــالــي (أي درج ــة تـطـ ّـور
القطاع املصرفي واألسواق املالية) ،مفيد فقط إلى نقطة
مـحـ ّـددة ،بعدها يصبح عائقًا أمــام ّ
النمو ،وكذلك أمام
ّ
نمو اإلنتاجية ،وفق دراســة القتصاديني من مصرف
التخليصات العاملي في بازل .اليوم ،يتمظهر هذا األمر
ّ
في ّ
وتحوله مع مصرف
النمو الكبير للقطاع املصرفي
ُ
ّ
لبنان إلى ما يمكن أن نسميه املصرف الفائق (انظر
مقالة ّ
الدولة الضعيفة واملصرف
«املهمة
املستحيلة بني ّ
ُ َ
ّ
الفائق») ،الذي يكبل االقتصاد كله.
ف ــي امل ـج ــال نـفـســه ،كـُتــب دانـ ــي رودري ـ ــك ح ــول اآلث ــار
الـسـيــاسـيــة للعكس املـبـكــر للتصنيع (والـ ــذي حصل
االنضباط والتنسيق
في لبنان بعد « )1992من دون
ّ
ّ
الـ ـ ــذي يـ ــوفـ ــره وجـ ـ ــود قـ ــوى ع ــام ـل ــة م ـن ــظ ـم ــة ،يـصـبــح
احتمال حصول املساومة املطلوبة بني النخب وغير
من أجل انتقال ديموقراطي أقل .وبالتالي فإن
النخب ُ
العكس املبكر للتصنيع يجعل مــن عملية الدمقرطة
ً
أقــل احتماال وأكـثــر هشاشة» .فــي هــذا اإلط ــارُ ،يمكن
ق ــراءة تهميش الـقــوى العاملة والـحــركــة النقابية بعد
ّ
 1992فــي لـبـنــان كــأســاس فــي ت ـجــذر ن ـظــام الـطــائــف
ً
صــوال إلــى الفدرلة ،وكذلك
والديموقراطية التوافقية و ّ
اسـتـبـعــاد ال ـقــوى الـعــامـلــة لـكــل أطـيــافـهــا من
دائرة الفعل السياسي ،ما ّأدى اليوم إلى

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
ً
فضاء
توفر هذه الدولة
المتصاص الفائض من القوى
العاملة غير الماهرة عبر
التوظيف في القطاع العام،
فيما تبقى القوى العاملة
الماهرة من دون أي عمل
يتماهى مع مهاراتها

سيطرة سياسات الهوية ،التي يستحيل على «الدولة
األخالقية» أن تقوم على مفاصلها.

من الشهابية إلى الثامن عشر من برومير
أطـلــق الـشـكــل الـسـيــاســي لــدولــة الـطــائــف ق ــوى جــديــدة
ّ
ودم ــر أخ ــرى .ففي ستينيات الـقــرن املــاضــي تـ ّـم بناء
الهيكل األساسي للدولة الحديثة في لبنان ،لكن رويدًا
رويدًا وحتى قبل الحرب األهلية ،أنهت سياسات الهوية
والسياسات املبنية على الجذب املذهبي والطائفي هذا
األمـ ــر ،وج ــاء ات ـفــاق الـطــائــف ليعلن لـبـنــان جمهورية
طــائ ـف ـيــة ص ــرف ــة ،فــان ـت ـهــت امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ال ـش ـهــاب ـيــة،
ُ
واس ــت ـب ـ ِـدل ــت ب ـمــراكــز ق ــوى وت ـحــاصــص مــذه ـبــي بني
ّ
شخصيات الــدولــة
األح ــزاب الحاكمة ،وانـتـهــى عهد
والتوظيف النظامي ّ
املؤسساتي وجــذب الكوادر،
ُ
التي تدافع عن الصالح العام ،واستبدلت بالدولة
الفدرالية واألحزاب التي ّ
تمتد جذورها
إل ــى املـجـتـمـعــات املــذهـبـيــة ف ــي وضــع
ش ـب ــه-إق ـط ــاع ــي .وب ــذل ــك ،أصـبـحــت
تهيمن ليس على الــدولــة فقط ،بل
ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع أي ـض ــا ف ــي حـيــاة
األفـ ـ ـ ـ ــراد ال ـت ـع ــاق ــدي ــة إل ــى
ّ
والفن والثقافة
التوظيف
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم .وأص ـب ـح ــت
الـ ــدولـ ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة دولـ ــة

[]2
ّ
طفيلية وقامعة للمجتمع املدني ،وتمثل أيضًا املصالح
املادية للبورجوازية وعلى رأسها االرستقراطية املالية،
ّ
ّ
ّ
ُومولدة للبورجوازية الرثة ونظيرتها البروليتاريا الرثة.
يقول كــارل مــاركــس فــي وصفه لــدولــة لــوي بونابرت:
ّ
وتوجهه
«تلف الدولة املجتمع املدني بشباكها وتراقبه
ُ
وت ـه ـي ـمــن ع ـل ـيــه وتـ ـق ــوم ع ـلــى أ ّم ـ ـ ــوره ،ب ـ ــدءًا م ــن أكـثــر
ً
مـظــاهــر حـيــاتــه ش ـمــوال إل ــى أق ــل حــركــاتــه شــأنــا ،ومــن
ّ
ّ
أعم أشكال وجــوده إلى حياة األفــراد الخاصة ،وحيث
الهيئة الطفيليةّ ،جـ ّـراء املركزية الخارقة
تكتسب هــذه ّ
الـعــادة ،وجــودًا كليًا ومعرفة كلية وقــدرة على ّاملرونة
والحركة املتزايدتني اللتني ال تـجــدان لهما نـ ّـدًا إل في
ع ــدم االسـتـقــال الـعــاجــز للهيئة االجـتـمــاعـيــة الفعلية
وف ــي ميوعتها وان ـع ــدام شكلها ّ .واض ــح أن الجمعية
الوطنية تخسر فــي بلد كـهــذا كــل نـفــوذ حقيقي لها
عندما تفقد سيطرتها على توزيع املناصب الوزارية،
الوقت نفسه إلى تبسيط إدارة الدولة
إن لم تعمد في
ّ
وتخفيض جيش املوظفني بقدر اإلمكان ،وأخيرًا إن لم
تدع املجتمع املدني والرأي العام يخلقان أجهزة ّ
خاصة
ّ
بهما مستقلة عن السلطة الحكومية .بيد أن املصالح
املادية للبرجوازية الفرنسية ُمتشابكة أوثق التشابك
مــع االح ـت ـفــاظ بـجـهــاز ال ــدول ــة ال ــواس ــع ه ــذا بـمــا لــه من
تشعبات ّ
ّ
متعددة .فهي تجد هنا الوظائف ملن يفيض
ّ
من بينها وتعوض ،على شكل املرتبات الحكومية ،عما
تعجز عــن أخــذه لجيبها على ّ شكل األرب ــاح والفوائد
والريع واملكافآت» .هل يبدو كل ذلك مألوفًا في لبنان
ّ
تصورنا اتفاق الطائف في أيلول/
اليوم؟ بالطبع ،إذا
سبتمبر  1989مثل «الثامن عشر مــن برومير» في
فرنسا في  ،1851نجد أن الثاني أتــى بلوي بونابرت
واألول أتــى ،ليس بشخص ،بل بنظام طائفي خالص
ّ
«مهرجًا يــرى فــي كوميديته
أصبح الـيــوم مثل سلفه
تاريخ العالم».
إذًا أصبحت هذه الدولة في لبنان ملعبًا ومسرحًا في
االقتصاد السياسي البحت حيث يقتسم الرأسمال
واألح ــزاب الحاكمة مــواردهــا .وال تلعب هــذه الــدولــة
دورًا ُيذكر في تحديد الناتج أو محاربة الــركــود أو
التخفيف من دورة األعمال ،فهذا خارج إطار عملها.
كما أن السياسة النقدية هي لتحديد سعر صرف
العملة واإلبـقــاء على ربــح القطاع املصرفي وإيجاد
بعض التوظيفات للسيولة ال ــواردة نتيجة النموذج.
فـفــي ف ـتــرة ال ـن ـمـ ّـو ت ـت ـحـ ّـول إل ــى قـ ــروض وف ــي فـتــرة
األزمــة إلى تخزين ( ،)hoardingأي عكس ما يجب
أن تـقــوم بــه ،ألن الـهــدف ليس االقـتـصــاد بــل القطاع
ّ
ً
فضاء
املصرفي واألسواق املالية .وتوفر هذه الدولة
المتصاص الفائض نحو التوظيف فيها من القوى
العاملة غير املاهرة ،وتبقى القوى العاملة املاهرة في
هذا االقتصاد من دون عمل يتماهى مع مهاراتها.
ّ
ـوفــر ال ــدول ــة األربـ ــاح لـلـقـطــاعــات الـخـ ّ
ـاصــة
وأخ ـي ـرًا ،تـ
وصحة وخدمات ما ُيعززّ
ّ
األقل إنتاجية من تعليم
االقتصاد الريعي.
في النهاية العالقة بني الرأسماليني والدولة الطائفية
ل ـي ـســت إلـ ــى حـ ـ ّـد ال ـت ـم ــاه ــي ،فــال ـت ـنــاقــض ب ــن «كـبــر
حـجــم» ال ــدول ــة الـتــوظـيـفــي ومـصـلـحــة الــرأس ـمــال في
بـيـئــة م ــاك ــرو-اق ـت ـص ــادي ــة م ــن دون ض ــرائ ــب عليه
وف ــي الــوقــت نـفـســه مـسـتـقـ ّـرة ،ظـهــر إل ــى ح ـ ّـد كبير
فــي انـفـجــار سلسلة الــرتــب وال ــروات ــب الـتــي كسرت
العالقة املريحة بني الدولة الطائفية والرأسمال .اليوم،
تحاول البورجوازية والدولة سبر أغوار األزمة ّ
العامة
وأزمــات ـه ـمــا ال ـخـ ّ
ـاصــة ،تتمظهر األزمـ ــة فــي الـعــاقــة
ّ
بينهما من خــال املــؤشــرات االقتصادية من فوائد
ّ
وس ـعــر ال ـصــرف وت ــدن ــي ا ّلــربـحـيــة .وبـسـبــب فـقــدان
امليكانيزمات الداخلية للحل ّ
يتم اللجوء إلى الخارج
إلعــادة تنظيم ّ هــذا النموذج االقتصادي-السياسي.
ّ
التحدي اآلتي هو بأن ننتهي من
إل أن
سياسات الهوية ونظيرتها الرأسمالية
الــري ـع ـيــة ،ونـعـيــد تـنـظـيــم أس ــس الــدولــة
واالق ـت ـص ــاد واملـجـتـمــع عـلــى مفاصل
الـ َطـبـقــات ،ألن صــراعـهــا كـمــا اتفاقها
ُيـ ــقـ ـ ّـدم امل ـج ـت ـمــع إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام ،وت ــاري ــخ
الرأسمالية فــي الـقــرن العشرين خير
دليل على ذلك ،وهذا ما يجب أن نفعله
َ
لن َندفع إلــى األم ــام ولكي ال نعود إلــى،
أو باألحرى نبقى في ،منتصف القرن
التاسع عشر.

