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ورد كاسوحة*
َ
االقتصادين اللبناني
االنهيار الذي حصل في
والسوري ،خالل ّ
مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر،
ي ـت ـجــاوز بـكـثـيــر الـطـبـيـعــة الـبـنـيــويــة لــأزمــة.
ّ
صحيح أن أزمــة ميزان املدفوعات في لبنان
ً
قــديـمــة نـسـبـيــا ،وه ــي غـيــر مــرتـبـطـ ّـة مـبــاشــرة
بتبعات الحصار والعقوبات ،ولكنها بالقدر
ذاتــه تعبير عن عمق االرتباط بني االقتصاد
الدولي الــذي تقوده
اللبناني والنظام املالي
ّ
حيث يتعذر الحفاظ على
الــواليــات املتحدة،
ّ
ـوات
ـ
ن
ـ
ق
ـر
ـ
ب
ـ
ع
ـروة
ـ
ث
ـ
ـ
ل
ا
ـخ
ـ
ض
ـ
ي
ال ـن ـم ــوذج ال ّـ ــذي
ّ
الريع والتدفق النقدي ،ما لم يكن ثمة غض
طرف أميركي واضح عن ذلك .النموذج بهذا
املعنى ،يخدم ّالسياسات األميركية على املدى
الـبـعـيــد ،ويــوفــر لـهــا أداة نـمــوذجـيــة للضغط
على اقـتـصــادات اإلقليم حــن يصعب عليها
ً
خ ــوض ال ـص ــراع م ـب ــاش ــرة ،أو ح ــن ال تـعــود
ن ـتــائ ـجــه كــاف ـيــة إلح ـ ــداث الـتـغـيـيــر امل ـط ـلــوب.
وهـ ـ ــذا ي ـض ــع الـ ـق ــوى الـ ـت ــي تـ ـخ ــوض م ـعــركــة
التغيير حاليًا في لبنان ،أمام ٍّ
تحد ،ليس فقط
ّ
مواجهة األقلية الحاكمة التي تخدم النموذج
عبر تحالف أمراء الحرب واملصارف ،بل أيضًا
ً
جعل الصراع مع هؤالء مدخال لتغيير أكبر ـ
وخصوصًا اقتصاديًا ـ على مستوى اإلقليم.
ال ـت ـح ـ ّـول ال ـ ــذي ي ـح ـصــل ف ــي س ــوري ــا حــال ـيــا،
ع ـلــى م ـس ـتــوى ان ـح ـســار الـ ـص ــراع الـعـسـكــري
(باستثناء إدلب التي تبدو حتى وهي تنزلق
إلى مواجهة مباشرة تركية ـ سورية ،منضبطة
فــي اإلط ــار ال ــذي ي ـقــوده ال ــروس عـلــى خلفية
االنكفاء األميركي) ،والذي تتقدم فيه أولوية
الحفاظ على البنية االقتصادية القائمة على
ما عداها ،هو من التبعات املباشرة للحصار.
ّ
بمعنى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة قــد تـخــلــت عن
ورق ــة ال ـص ــراع الـعـسـكــري ،حـتــى عـبــر وك ــاء،
لصالح أوراق أخرى تملك فيها أفضلية على
الـجـمـيــع بـمــا فــي ذل ــك روس ـي ــا .وه ــي تعتقد،
بـعــد تـجــريــب ه ــذه األوراق وال ـن ـجــاح عبرها
َ
االقتصادين اللبناني والسوري
في إضعاف
ّ
املعركة
نقل
على
بقدرتها
األقصى،
الحد
إلى
ّ
بالكامل إلى امليدان االقتصادي ،حيث يتعذر
ع ـل ــى ال ـب ـل ـ َـدي ــن خـ ــوض م ــواج ـه ــة ال يـمـلـكــان
أدواتها ،إما بسبب التبعية الكاملة في الحالة
ُّ
لتخبط االقتصاد السوري بني
اللبنانية ،أو
اتـجــاهــات مختلفة ومتضاربة بفعل الحرب
وسياسة العقوبات.

عناصر األزمة سوريًا
ليس مطلوبًا مــن قــوى التغيير فــي لبنان
أن تضع هذا االعتبار بني أولوياتها ،وهي
تـ ـخ ــوض م ـع ــرك ــة امل ــواجـ ـه ــة م ــع املـ ـص ــارف
ومـصــرف لبنان ،ولكن ّ
أي أفــق فعلي لهذه
ّ
ـرورة االعـ ـت ــراف
امل ـع ــرك ــة س ـي ـت ـطــلــب ب ــالـ ـض ـ
ّ
ب ــال ــواق ــع امل ــوض ــوع ــي الـ ــذي تـمــثـلــه تـبـعــات
ال ـح ـصــار ،لـيــس عـلــى لـبـنــان ف ـقــط ،بــل على

اإلقـلـيــم بـ ّ
ـرمـتــه .هــذا ال يجعل منها معركة
ّ
واح ـ ـ ـ ـ ــدة ،ألن شـ ـ ـ ــروط خ ــوضـ ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف
بــاخـتــاف الـنـظــام االق ـت ـصــادي االجتماعي
ّ
لكل بلد ،إذ تأخذ في لبنان شكل مواجهة
م ــع الـنـمــط الــري ـعــي لــاق ـت ـصــاد ،وبـحـضــور
كـبـيــر ل ـقــوى اجـتـمــاعـيــة م ـت ـضـ ِّـررة م ــن هــذا
النموذج ،بينما في سوريا تحصل مواجهة
م ــن ن ــوع آخ ــر بـسـبــب االف ـت ـقــاد ل ـهــذا الـنــوع
مــن الـقــوى ،وانحصار املعركة بــن السلطة
والـقــوى االقتصادية املستفيدة من انهيار
ال ـل ـي ــرة أمـ ــام ال ـ ـ ــدوالر .ع ــدم وجـ ــود فــاعـلــن
ََ
جعل
آخرين بالشكل الــذي نــراه في لبنان،
النظام هنا يلجأ بنفسه إلــى تقييد حركة
الرساميل بعد االنعكاس املباشر الرتفاع
الـ ـ ـ ـ ــدوالر ع ـل ــى أس ـ ـعـ ــار املـ ـ ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة.
الحاجة املباشرة إلــى العملة األجنبية في
اق ـت ـصــاد مـنـهــك م ــن ال ـح ـصــار وال ـع ـقــوبــات،
تصبح ثانوية ّ أمــام عــدم قــدرة الناس على
احتمال التضخم املتزايد ،والذي أتى تقريبًا
ّ
عـلــى ج ــل ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلـســوريــن ،في
ّ
ظــل ثبات األج ــور ،أو عــدم قدرتها فــي حال
ً
ّ
تحركت قليال ،على تغطية االرتفاع املتزايد
َ
في األسعار .ك ْبح الطلب على الدوالر نتيجة
ً
نضوبه في لبنان ،لم ينعكس مباشرة على
األسعار بعد تحديد السلطة لسعر رسمي،
َ
وحـ ْـصــر ال ـت ــداول بــه فــي الـقـنــوات الرسمية
من املصرف املركزي السوري .عدم
القريبة َ
ظهور األثــر الفوري لتوحيد سعر الصرف
وإخضاعه لسلطة النقد الرسمية ،ال ُيعزى
َ
فقط إلــى عاملي االحـتـكــار وتــزايــد حضور
الريع غير املباشر في االقتصاد ،وال حتى
إلى انحسار العملية اإلنتاجية بما لها من
تأثير كبير على حجم االقتصاد ومؤشرات
ّ
النمو املعتمدةّ .
ثمة باإلضافة إلى كل ذلك
ّ
قيمة تـبــادلـيــة ل ـلــدوالر نــاجـمــة عــن ك ــل هــذا
ال ـتــآكــل ال ـحــاصــل ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـس ــوري،
وهـ ــذه الـقـيـمــة ع ـ ّـوض ــت ل ـيــس ع ــن انـحـســار
ال ـت ـب ــادل بــالـعـمـلــة الــرس ـم ـيــةُ ،ب ــل َّ ع ــن عجز
األخ ـي ــرة بـفـعــل ال ـح ــرب ال ـتــي ش ــن ــت عليها
ضــافــا
ع ــن تـغـطـيــة هـ ــذا ال ـت ـب ــادل ف ـع ـل ـيــا ،مـ ُ
الجزء من الثروة والدخل اللذين فقدا
إليه ً
نـتـيـجــة لـلـ ّحـصــار وال ـع ـق ــوب ــات .وم ــع ذل ــك،
يبقى التدخل أساسيًا لكبح جماح الدوالر،
وتحديد املـجــاالت االقتصادية التي يمكن
ّ
لــه التأثير فيها فــي ظــل الـحــاجــة املـتــزايــدة
إلى الريع اآلتــي من الخارج .وهو ماّ يضع
الـسـلـطــة أم ــام ت ـحـ ّـدي م ـع ــاودة ال ـتــدخــل في
الـ ـس ــوق ل ــوض ــع حـ ـ ّـد لــاح ـت ـكــار وال ـتــاعــب
ّ
بـ ــاألس ـ ـعـ ــار ،ع ـب ــر ف ــرض ـه ــا س ــل ــة اس ـت ـي ــراد
ّ
كاملة موازية لسلة التجار ،بحيث تصبح
ق ــادرة عـلــى منافستهم فــي التسعير بـنــاءً
على معرفتها ليس فقط بحاجة األســواق،
بــل أي ـضــا بــال ـفــروقــات الـفـعـلـيــة بــن أسـعــار
ال ـص ــرف ال ـتــي يــأتــي مـنـهــا رب ـح ـهــم ،والـتــي
يدفع الناس ثمنها غاليًا .األزمة لن تنتهي

ّ
ّ
فعلي ّلهذه
أي أفق
المعركة سيتطلب
بالواقع
بالضرورة االعتراف ّ
الموضوعي الذي تمثله
تبعات الحصار ليس على ّلبنان
فقط بل على اإلقليم برمته

ّ
بهذا التدخل ،ولكن انعكاسها املباشر على
ّ
واملتوسطة سيصبح
حياة الشرائح الفقيرة
ّ
ّ
أقل ،ألن الدولرة بالنسبة إلى هؤالء ليست
في ّ
االدخ ــار الــذي يستفيد منه جــزء منهم،
وال فــي ف ـقــدان األجـ ــزاء مــن الــدخــل وال ـثــروة
الـتــي أتــت عليها الـعـقــوبــات ،بــل فــي أسعار
ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة املـنـتـجــة داخ ـل ـيــا وال ـتــي
يجري تحديدها بـنـ ً
ـاء على ارتـبــاط وهمي
ب ــن الـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة وك ـل ـفــة اإلنـ ـت ــاج في
الداخل.

بعض عناصر األزمة لبنانيًا

ُّ
الـتـحــكــم جــزئـيــا بـهــذه العملية فــي ســوريــا
ِّ
يـقــابـلــه ع ـجــز مـطـلــق ع ــن حــل ـهــا ف ــي لـبـنــان

ب ـغ ـي ــر األدوات ن ـف ـس ـه ــا الـ ـت ــي ت ـسـ َّـب ـبــت
بــاألزمــةّ .
ثمة في البداية اختالف جذري
ُّ
ٍّ
فــي عملية تــدفــق ال ـ ــدوالرات إل ــى ك ــل من
االق ـت ـص ــادي ــن ،ف ـخ ـبــرة ال ـن ـظــام املـصــرفــي
اللبناني في ذلك قديمة ،كونه يقوم على
ّ
آلية ترسمل تسمح للتدفقات بالخروج
والدخول بــدون رقابة .سهولة الحصول
على النقد األجنبي بهذه الطريقة ،جعلت
النظام يرتبك حني نضبت الدوالرات بعد
تـفــاقــم أزم ــة م ـيــزان املــدفــوعــات والـلـجــوء
إلـ ــى خ ـي ــار ال ـه ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة .ال ـق ـيــود
ُ
الـتــي فــرضــت الحـقــا عـلــى ال ــودائ ــع لجهة
ُ
ّ
غير
السحب والتحويل إلى الخارج ،لم ت ُ
في طبيعة النظام املصرفي ،كونه لم يقم

بذلك بدافع الحفاظ على ّ
القوة الشرائية
ّ
لـلـشــرائــح ال ـتــي ّت ــأث ــرت ب ـف ـقــدان الـ ــدوالر،
أو لـكـبــح ال ـت ـضــخــم امل ـت ــزاي ــد ك ـمــا حصل
فــي ســوريــا .إذ بـخــاف الـنـظــم اآلتـيــة من
خـلـفـيــة اش ـتــراك ـيــة ،ت ـت ـحـ ّـول ال ـق ـيــود على
حــركــة الــرســامـيــل فــي الـنـظــم الرأسمالية
أو شـبــه الــرأس ـمــال ـيــة ،إل ــى آل ـيـ ّـة للحفاظ
على رأس املال نفسه حني تتوقف عملية
ال ـتــراكــم لـسـبــب أو آلخ ــر ،وه ــو م ــا يضع
جميعها
القطاعات االقتصادية األخــرى
ّ
ف ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخ ـ ـطـ ــر ،ك ــونـ ـه ــا مـ ـس ــخ ــرة
بالكامل لخدمة هذا القطاع ،وخصوصًا
فــي الحالة اللبنانية الـتــي تمتاز بوفرة
الريع على حساب اإلنتاج وخلق القيمة
(هيثم الموسوي)

ّ
أو الـثــروة .بهذا املعنى ،فــإن تقييد حركة
ال ـ ــدوالر داخ ــل امل ـص ــارف ّأدت إل ــى نشوء
ـواز ف ــي ال ـس ــوق ال ـس ــوداء،
سـعــر ص ــرف مـ ـ ٍ
وه ــذا الـسـعــر ت ـحـ َّـول إل ــى سـعــر فعلي ُّمع
زي ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوالر ب ـع ــد ت ـع ــذر
سحبه أو تحويله داخــل املـصــارف .وهي
حركة الغاية منها اإلبقاء على دورة النقد
األجنبي ،ولكن بعد نقله من املصارف إلى
ّ
محلت الصرافة بغية بيعه للناس بسعر
أعلى ،كون قيمته كسلعة في مقابل الليرة
الـلـبـنــانـيــة قــد ت ـض ـ َّـررت بـفـعــل الـعـقــوبــات.
ّأدى ذلك باإلضافة إلى تهافت اللبنانيني
ّ
الصرافني بسعر أعلى ،إلى
من
إلى شرائه ُّ
حصول تضخم كبير ،كون الدوالر بخالف
الحال في سوريا هو العملة املعيارية التي
تـجــري عـلــى أســاس ـهــا ،لـيــس فـقــط عملية
التسعير بل مجمل العمليات التي ّ
تمول
االقتصاد اللبناني ،وبالتالي نمط عيش
اللبنانيني بأكمله .وتشمل هذه العمليات
بشكل أساسي املستوردات على أنواعها،
ِّ
يسجل امليزان التجاري دائمًا عجزًا
حيث
ّ
كبيرًا بسبب قلة االعتماد على التصدير،
ُ
ّ
واالتكال ّاملطلق على االعتمادات بالدوالر
الـ ـت ــي ي ــوف ــره ــا مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان لـتـمــويــل
ّ
امل ـس ـت ــوردات .ن ـضــوب الـ ــدوالر عــطــل هــذه
الـعـمـلـيــة أي ـضــا ،وح ـ ّ َـص ـ َـر االس ـت ـيــراد بعد
حصول حالة التضخم باملواد األساسية
ّ
(طحني ،محروقات ،دواء) ،في ظل االفتقار
إل ـ ــى ب ـن ـي ــة إن ـت ــاج ـي ــة ت ـس ـت ـط ـيــع تـحـقـيــق
االكتفاء الــذاتــي مــن السلع األساسية في
حــال حصول مجاعة .االنـعـكــاس املباشر
ّ
لذلك ،هو قلة العرض في السوق نتيجة
ل ـت ـكـ ّـيــف الـ ـب ــاد ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة م ــع نـمــط
الـ ــوكـ ــاالت ال ـح ـصــريــة ال ـت ــي ت ـف ــرض على
األك ـث ــري ــة ن ـم ـطــا مـعـيـنــا م ــن االس ـت ـه ــاك،
يتناسب مع حالة الدولرة املتعارضة مع
اإلنـتــاج .فــي حالة كـهــذه ،ال تعود مشكلة
احتباس الــودائــع وحدها هي املطروحة،
ّ
ّ
محددة
تخص شــرائــح
ألنها فــي النهاية
من اللبنانيني بينما الخطورة الفعلية هي
في اهتزاز األمــن الغذائي للبالد كنتيجة
مباشرة لعمل النموذج الــذي انتهى إلى
ج ـعــل الـ ـث ــروة ،ب ـعــد ح ـصــرهــا ف ــي ق ـنــوات
التوزيع الريعية ،تنكمش ملصلحة األقلية
ال ـتــي ل ــم تـتــأثــر كـثـيـرًا بـنـظــام الـعـقــوبــات.
ه ــذا ه ــو املـعـنــى الـفـعـلــي لـحــالــة االنـهـيــار
الحاصلة ،والتي كان ممكنًا حصرها في
الـقـطــاع ال ـن ـقــدي ،لــو لــم يـكــن ه ــذا األخـيــر
ه ــو األداة ال ــوح ـي ــدة وال ـح ـص ــري ــة ،ليس
فقط لـتــوزيــع الــريــوع اآلتـيــة مــن الـخــارج،
ب ــل أي ـض ــا إلعـ ـ ــادة إن ـت ــاج ـه ــا وت ــدوي ــره ــا
بــوصـفـهــا الـقـيـمــة املـطـلـقــة ال ـتــي يخلقها
هذا االقتصاد الكسيح والتابع واملمنوع
من الحياة.
* كاتب سوري
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رسالة إلى الحكومة
ورئيسها
بشارة مرهج*
ُ
إلــى رئيس وأعـضــاء الحكومة املحترمنيِ .نلتم الثقة
ّ
بأقل من نصف عــدد الـنــواب .مبارك لكم .هــذه الثقة
مهما كان الطعن فيها تمنحكم الصالحية الدستورية
ملـبــاشــرة العمل وتلبية جــزء مــن مطالب اللبنانيني،
ّ
بأكثريتهم إلى الشارع بزخم أربك الحكام
الذين نزلوا
ّ
وأدهــش العالم الــذي مل أالعيب السلطة ومناوراتها.
البيان ال ــوزاري يبقى حبرًا على ورق ،ما لم تتخذوا
ق ـ ـ ــرارات صـعـبــة ت ـخــاطــب وجـ ــع الـ ـن ــاس ،هـ ــذا الــوجــع
ال ــذي ت ـطـ ّـور إل ــى سـخــط ُي ـنــذر بـشـتــى ال ـعــواقــب .أهـ ّـم
هذه الـقــرارات استرداد األمــوال املنهوبة والسحوبات
ّ
املشبوهة الـتــي يقلل مــن أهميتها ،وينفيها أحيانًا،
سـعــادة الحاكم ري ــاض ســامــة العـتـبــارات قــد تكون
غامضة بالنسبة إلى مبتدئني.
إن ال ـح ـكــومــة إذا ل ــم ت ـب ــادر إل ــى ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى هــذا
املوضوع الخطير فال معنى لوجودها وال َ
خير يرجى
ً
منها .فالناس ،أصــا ،ثــاروا ضد الفساد ونهب املال
العام ،لكن السلطة الحقيقية لم ّ
تهتم لألمر ،بل بادرت
ّ
مع الطغمة املالية واملصرفية وامليليشيوية إلى تسرب
مــوالـيـهــا إل ــى ال ـش ــارع وتـحــويــل أمــوال ـهــا إل ــى ال ـخــارج
ّ
تـحــت ع ـنــاويــن مـخـتـلـفــة .وفـ ــوق ذلـ ــك ،ان ـقــضــت على
أموال املودعني وأخضعتها القتطاعات وقيود مهينة
لــم يـنـ ّـص عليها قــانــون الـنـقــد والـتـسـلـيــف ،وك ــل ذلــك
تحت عناوين أبدعها حاكم يسعى اليوم إلى حماية
مــن استفاد مــن الهندسات املالية واستهتر بأموال
الناس .هذه هي نقطة البداية التي ّ
يعول عليها الناس.
وال ـنــاس ،إذا شـعــروا ّ
بجديتكم واسـتـعــدادكــم للدفاع
عن أموالهم وكرامتهم ،فلن يعدموا وسيلة ملؤازرتكم
في كل املعارك التي تنتظركم ،سواء في الكهرباء أو
االتـصــاالت أو الـكـ ّـســارات ،من دون أن ننسى بالطبع
مـلــف الـنـفــط وال ـغــاز ال ــذي تـفــوح مـنــه سـمــوم شبيهة
بالسموم التي تنفثها بواخر السلطة في سماء لبنان.
وخ ـتــامــا ،ال مـنــدوحــة لـكــم مــن قـ ــراءة الــدك ـتــور نقوال
ســركـيــس ال ــذي يـكـتــب ،ب ـمــداد الـقـلــب وص ـفــاء العقل،
عن تجربة العمر في ميدان النفط والغاز ،هذا امليدان
ّ
يصر اللبنانيون على إبعاده عن أجواء االبتزاز
الذي
ّ
والـفـســاد ،التي تعم وتسيطر على مفاصل السلطة
ّ
كلها في زمن املعرفة واإلبــداع .والخير كل الخير في
قوم أمرهم شورى بينهم.
* وزير سابق

نهاية العالم الوشيكة على أيدي «الليبراليين الجدد»
محمد عبد الشفيع عيسى*
شهد الفكر االقتصادي الدولي ـ و العربي
ً
ـ تحوال معتبرًا ،خــال أربعني عامًا ،ولكن
ّ
فــي ات ـجــاهــات مـتـبــايـنــة ،ولـعــلـهــا مـتـنــافــرة.
م ــن جـهــة أولـ ــى ،اغـتـنــت «ن ـظــريــة التنمية»
اغـ ـتـ ـن ـ ً
ـاء ج ـ ّـم ــا ف ــي م ـط ـلــع ال ـس ـب ـع ـي ـنــات مــن
ّ
راف ـ ْ
ـدي ــن« :االت ـج ــاه الـهـيـكـلــي» امل ــوج ــه نحو
إعطاء األولوية في السياسات االقتصادية،
الهادفة إلى إحداث ّ
تحول جذري في هيكل
ّ
ّ
األنشطة املــولــدة للناتج املحلي اإلجمالي،
ّ
وخاصة بالتركيز على «التصنيع» املعمق
تكنولوجيًا على املستوى الوطني املستقل
نـسـبـيــا ضـ ْـمــن اإلطـ ــار الـتـكــامـلــي لــاعـتـمــاد
ع ـلــى ال ـ ــذات قــوم ـيــا وإق ـل ـي ـم ـيــا؛ م ــع تــوجـيــه
الـنــاتــج لتلبية احـتـيــاجــات الـســوق املحلية
املـتـنــوعــة ،بـمــا فــي ذل ــك الـعـمــل عـلــى إحــال
امل ـن ـت ـجــات املـحـلـيــة م ـحــل ال ـ ـ ـ ــواردات ،وذل ــك
مــن دون افـتـئــات عـلــى الـفـئــات االجتماعية
ذات الـنـصـيــب األقـ ــل م ــن ال ــدخ ــل .ث ــم هـنــاك
الرافد املتمثل في ّاالتجاه املستوعب للفكر
االش ـتــراكــي فــي شــقــه املــارك ـســي ال ـع ــام ،بما
ف ــي ذل ــك ف ــرع مـمـ ّـيــز م ــن م ــدرس ــة «مــواجـهــة
التبعية».

م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ت ــم ال ـتــاقــح ب ــن االت ـج ــاه
ـديــه امل ــذك ـ ْ
ال ـســابــق ،بــرافـ ْ
ـوري ــن ،وب ــن اتـجــاه
«ك ـي ـن ــزي» ق ــائ ــم ع ـلــى ال ـن ــزع ــات اإلن ـمــائ ـيــة
امل ـت ـضـ َّـم ـنــة ف ــي ال ــدع ــوة إلـ ــى إق ــام ــة «ن ـظــام
اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ع ـ ــامل ـ ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» ،خـ ـ ـ ــال ع ـقــد
السبعينات وأوائ ــل الثمانينات مــن القرن
ّ
وتفرع
املـنـصــرم ،فــي إطــار «تنمية أخ ــرى».
ه ــذا االت ـج ــاه الـثــانــي إل ــى ات ـجــاهــات داعـيــة
إل ــى ض ــرورة تــوجـيــه التنمية إل ــى «إشـبــاع
االحتياجات األساسية للناس» ،وشيء من
«االعتماد على الذات» ،و نحو ذلك.
أم ــا مــن الـجـهــة الـثــالـثــة ،فـقــد تــرعــرع اتـجــاه
ّ
ـاغ م ـتــولــد م ــن الـسـعــي إل ــى ت ـجــدد الفكر
طـ ـ ٍ
االقتصادي الرأسمالي خالل مرحلة الحرب
ٌ
ْ
داع
العاملية ّ الثانية ،من
رافدين أيضًا :رافد ٍ
إل ــى تـبــنــي نـسـخــة مـحـ ّـدثــة مــن «الـكـيـنــزيــة»
أو «الكينزية الجديدة» ،عبر مفهوم «دولة
الرفاهية» ،ســواء في غرب وشمال أوربــا أم
في الواليات املتحدة األميركية ،مع لون من
الـتـعــاطــف مــع ض ــرب مــن ض ــروب مــا يمكن
أن ُيدعى «الليبرالية الطيبة ـ أو السمحة»،
وخـ ـص ــوص ــا بـ ـم ــزج سـ ـي ــاس ــات ال ـن ـم ــو مــع
سياسات إلعادة التوزيع .ورافد آخر ،يسعى
في اندثار «الكينزية» و«ما بعد الكينزية»

ليقيم مـقــامـهــا «لـيـبــرالـيــة ج ــدي ــدة» ،أخــذت
م ـســوحــا ك ـث ـيــرة م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـث ـمــان ـي ـنــات،
لـ ـتـ ـت ــرب ــع عـ ـل ــى ع ـ ـ ــرش الـ ـفـ ـك ــر والـ ـسـ ـي ــاس ــة
ّ
االقـتـصــاديــة فــي ال ـغــرب كــلــه تـقــريـبــا ،تحت
لـ ـ ـ ــواءات :ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،تـخـفـيــض اإلن ـف ــاق
االج ـت ـمــاعــي ،أول ــوي ــة اس ـت ـه ــداف التضخم
وتـقـلـيــص عـجــز امل ــوازن ــات الـحـكــومـيــة عبر
استبعاد التمويل التضخمي املــوجــه إلى
ت ـغ ـط ـيــة ال ـن ـف ـق ــات الـ ـع ــام ــة ،ف ــي م ــا يـسـ ّـمــى
اتجاه «النقديني الجدد( :ميلتون فريدمان
و تــامــذتــه)» .و نــذكــر ،كــذلــك« ،الــريـغــانـيــة»
(نسبة إلى رونالد ريغان ـ الرئيس األميركي
آن ــذاك) ـ ـ الــداعـيــة إلــى أولــويــة «اقتصاديات
ال ـعــرض» ،الـتــي تنحل فــي تشجيع عنصر
املـلـكـيــة ،كـبــديــل الق ـت ـصــاديــات الـطـلــب ذات
التوجه الكينزي ،كما ذاع.
وق ـ ـ ــد انـ ـ ـ ـ ــداح ت ـ ـيـ ــار الـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
وال ــريـ ـغ ــانـ ـي ــة والـ ـنـ ـق ــدي ــة ـ ـ ـ ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،إل ــى
امل ـس ـت ــوى ال ــدول ــي مل ـعــال ـجــة أزم ـ ــة الـتـمــويــل
ل ـسـ ّـد عـجــز امل ــوازي ــن املــال ـيــة وال ـن ـقــديــة ،لــدى
لفيف واســع من البلدان النامية في أفريقيا
وآسيا وأميركا الالتينية ،حيث أوكلت إلى
«صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي» م ـهـ ّـمــة اإلشـ ــراف
على استعادة التوازنات االسمية تلك ،لتلك

ال ـب ـلــدان ذات ال ـعــبء املــرت ـفــع مــن االس ـتــدانــة
الخارجية ،عبر قيادة الجهد الدولي الرامي
إل ــى إقــراض ـهــا فـتــدخــل فــي مـصـيــدة الــديــون
أو فخ االستدانة ،وفق ما شاع (كاملستجير
بالنار) .وقد ُص ّممت من أجل
من الرمضاء
ِ
ذلــك بــرامــج كثيرة فــي بـلــدان نامية عــديــدة،
يـشــرف عليها «صـنــدوق النقد الــدولــي» من
أج ــل «ال ـت ـث ـب ـيــت» أو «الـتـكـيـيــف الـهـيـكـلــي»،
قائمة على طابع تقشفي أساسي للحكومة
«الدنيا» .ويرتبط بذلك دعوة حثيثة ،قادمة
عدة ،إلى خفض ّ
من مكامن فكرية ّ
حدة الفقر،
ببرامج اجتماعية الطابع موجهة مباشرة
لـهــذا الـغــرض ،بالتركيز على الفئات األشــد
فـقـرًا واألك ـثــر ع ــوزًا ،مــن أجــل نـ ْـصــب شبكات
لألمان ،ملنع السقوط من أعلى الشجرة على
ق ــاع األرض ،ضـمــن دائـ ــرة ال ـغ ــرض األوس ــع
املسمى بالحماية االجتماعيةُ .
ّ
ويقاس مدى
ّ
ّ
التقدم في تنفيذ ما يسمى على هذا النحو
ببرامج «اإلصالح االقتصادي» تلك جميعًا،
ْ
بمعيارين :أولهما استعادة التوازن املالي،
وخصوصًا تــوازن امليزانية العامة ،بخفض
اإلنفاق الحكومي ،وال سيما ذلك الذاهب إلى
مــا ّ
يسمى «الــدعــم» ،مــع السماح ـ ـ رغــم ذلــك ـ
بتوجيه نصيب مرتفع نسبيًا من اعتمادات

امل ـ ــوازن ـ ــة الـ ـع ــام ــة إل ـ ــى خ ــدم ــة الـ ــديـ ــون،
املحلية واألجنبية (الفوائد واألقـســاط)،
وال ــذي هــو الزم ــة مــن ل ــوازم «اإلصـ ــاح».
وث ــان ـي ـه ـم ــا ،ت ـح ـق ـيــق مـ ـع ــدالت مــرتـفـعــة
ّ
ً
للنمو االقتصادي الكلي ،ممثال في زيادة
م ـعــدل الـنـمــو لـلـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
على أســاس سنوي عــادة ،وذلــك من دون

ُ
أعطيت أهمية
كبرى الرتفاع معدالت
النمو في حد ذاتها
من دون نظر في آثاره
االنتشارية على المحيط
االجتماعي

ّ
كبير اهتمام باملصادر التي يتولد منها
نمو الناتج :أهو من األنشطة اإلنتاجية
ذات األولوية التنموية حقًا ،وخصوصًا
«الصناعات التحويلية» ،أم من الخدمات
واألنشطة سريعة العائد املالي كالتجارة
والعقارات وبيع وشــراء أجهزة ومعدات
ً
االجتماعي مثال.
الترفيه واالتصال ُ
ً
بناء على ما سبق ،أعطيت أهمية كبرى
الرت ـفــاع م ـعــدالت الـنـمــو فــي حــد ذاتـهــا،
من دون نظر في آثــاره االنتشارية على
املحيط االجتماعي ،وخصوصًا املحيط
الفقير واألفـقــر ،أي دونـمــا اهتمام قوي
باألبعاد التوزيعية للدخول والثروات،
كـمــا أعـطـيــت أهـمـيــة كـبــرى أيـضــا ملعدل
انخفاض العجز في املوازنات الحكومية
ـواز بأولوية
والـعــامــة ،دونـمــا اهتمام م ـ ٍ
اإلن ـف ــاق االج ـت ـمــاعــي ،امل ــوج ــه تــوزيـعـيــا
وتنمويًا على الوجه الصحيح.
ومــن بــاب اإلنـصــاف ،فالواجب أن نذكر
أن ــه خ ــال ال ـع ـقـ ْ
ـديــن األخ ـيــريــن ب ــال ــذات،
ومــن بني االتجاهات الفكرية والعملية
السابقة ،كانت الغلبة آخر األمر لالتجاه
ّ
تقشفي الـطــابــع،
«الـلـيـبــرالــي ال ـجــديــد»،
امل ــوص ــى ب ــه م ــن الـ ــدوائـ ــر امل ـت ـن ـفــذة في

النظام االقـتـصــادي الــدولــي ومنظماته
ال ـع ـت ـي ــدة وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا «م ــؤس ـس ــات
ب ــري ـت ــون وودز» ،امل ـن ـش ــأة بــاالت ـفــاقــات
املـ ـعـ ـق ــودة ف ــي ت ـل ــك امل ــدي ـن ــة األم ـيــرك ـيــة
الصغيرة عــام «( 1944الـبـنــك الــدولــي»،
و«صندوق النقد الدولي»).
ان ـطــاقــا مــن ذل ــك ،ت ـم ـحــورت الـسـيــاســات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـك ـل ـي ــة فـ ــي دول ال ـع ــال ــم،
وخصوصًا البلدان النامية ،حول تقشفية
النفقات الـعــامــة ،وتحقيق مـعــدالت نمو
م ـج ـهــول م ـص ــدره ــا ،أو م ـع ـلــوم م ــن دون
تعيني ،بينما تــركــت البنى االقتصادية
الـحـقـيـقـيــة ،واإلن ـت ــاج ـي ــة والـتـصـنـيـعـيــة،
مــن دون تطوير محق ،وتــركــت الطبقات
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـعــام ـلــة وامل ـتــوس ـطــة تـئــن
ت ـح ــت أزي ـ ــز ت ــدفـ ـق ــات األم ـ ـ ـ ــوال ال ـســائ ـلــة
ال ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوارة ،هــائ ـمــة ع ـلــى وج ـه ـهــا ،داخـلـيــا
وخارجيًا .وتــزداد معاناة هــذه الطبقات
جراء ما هو أكثر من نواتج ما ّ
من ّ
يسمى
الـفـســاد و«ان ـع ــدام الشفافية واملحاسبة
واملـ ـس ــاء ل ــة» .واألم ـ ــر ف ــي الـحـقـيـقــة أبـعــد
مــن ذلــك بكثير ،فهو يعود إلــى الطبيعة
البنيوية للنظم االقتصادية واالجتماعية
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ج ـم ـي ـع ــا ،فــي

البلدان النامية عمومًا ،والبلدان العربية
خـصــوصــا ،وال ـتــي تــم بـنــاؤهــا عـلــى مهل
ُ
خالل مئات السنني ،لتديم الظلم والتبعية
األجنبية والتخلف النسبي املقيم .وقد
ُ
ت ِركت الطبقات والشرائح الثرية واألعلى
ثراء ،والدول الكبرى الثرية واألكثر ثراء،
ل ـت ـســرح وتـ ـم ــرح ،وت ـف ـع ــل م ــا ي ـش ــاء لـهــا
الهوى واملصلحة أن تفعل ،من دون أدنى
اكـتــراث باملجتمعات الغفيرة ،وبالبيئة
الكونية ّ
املهددة بالدمار املمنهج.
ّ
ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ك ـ ـ ــل ـ ـ ــه ،وج ـ ـ ــدن ـ ـ ــا ان ـ ـت ـ ـفـ ــاضـ ــات
جماعية تثور في كل بقعة من األرض،
وخصوصًا األرض العربية التي شهدت
واح ــدة مــن أعلى مـعــدالت إح ــداث الظلم
والـتـبـعـيــة وال ــدم ــار الـبـيـئــي واسـتـنـفــاد
ّ
املوارد املحول ريعها إلى قلة في الداخل،
وإل ــى دول بعينها فــي ال ـخــارج .ولسنا
ف ــي ح ــاج ــة إل ــى أن ن ـس ــرد م ــا ج ــرى في
اآلونــة األخـيــرة ،بني ظهرانينا العربية،
اح ـ ّت ـجــاجــا ع ـلــى م ــا آل إل ـي ــه األمـ ـ ــر ،من
تعفن البنيات االجتماعية والسياسية
والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،ودع ع ـن ــك االقـ ـتـ ـص ــادي ــة.
ُ
كر ْ
«ترجع البصر ّ
تي ،لينقلب
ويكفي أن
إلـيــك الـبـصــر خــاسـئــا وه ــو حـسـيــر» في

شتى مناحي الوطن العربي الكبير .وال
نزيد!
يكفي أن نقول إن «الليبرالية الجديدة»
ـ ـ وت ـلــك الـنـسـخــة الــردي ـئــة مـنـهــا بــالــذات
ـ ـ قــد وص ـلــت إل ــى منتهى أمــرهــا عامليًا
وعربيًا ،ما قد ينذر بنهايات «كوارثية»،
ليس للنظام الــدولــي والنظم اإلقليمية
فحسب ،ولكن للبنى العميقة لألوطان
جميعًا ،وللوطن البشري األقدم :الكوكب
األرضــي بــالــذات .فهل تنهض النخبات
ّ
ّ
وتهب للدفاع ،ومن
املتنورة من سبات،
ٌ
قـبـلــه ه ـج ــوم عـلــى مـكــامــن صـنــع دوائ ــر
الضياع؟
حـ ـيـ ـن ــذاك ،ي ـم ـك ــن أن يـ ـع ـ ّـم س ـ ـ ـ ٌ
ـام قــائــم
عـلــى ال ـع ــدل ،عـلــى أن ـق ــاض «حـ ــروب بال
ّ
نهاية» ،تخوضها القلة من الــدول ذات
ّ
املصلحة ،وقلة من الشرائح االجتماعية
وال ـس ـيــاس ـيــة املـحـلـيــة املــرت ـب ـطــة مـعـهــا،
من أجل احتكار ثمار ّمرة ،واحتجازها
مــن دون الـبـشــريــة امل ـعــذبــة أيـنـمــا كانت
وتكون ،وخصوصًا بني جنبات الوطن
العربي الكبير.
*أستاذ العالقات االقتصادية الدولية
في «معهد التخطيط القومي» (القاهرة)

