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ورد كاسوحة *

َ
ّ
الحد من تأثيره حـ َّـولــه ،إن لم
التي تستهدف
ّ
نقل إلى عملة بديلة ،فأقله إلى سلعة أساس
ّ
تتحدد بموجبها أسعار كل السلع واملنتجات
األخــرى في عملية التبادل ،ســواء داخليًا بني
ال ـتـ ّـجــار واملـسـتـهـلـكــن أو فــي ال ـخ ــارج بينهم
ّ
وبــن امل ـ ّ
ـوردي ــن .بمعنى أن القيمة التبادلية
للدوالر ،وفقًا للتعبير املاركسي الكالسيكي،
هــي الـتــي أضـحــت امل ـحـ ّـدد الــرئـيـســي للعملية
ّ
ّ
االقتصادية ،حتى في ظــل اقتصاد ال يعتمد
ّ
ّ
عـلــى ســلــة اس ـت ـيــراد كـبـيــرة ،وال يـشــجــع على
ّ
التبادل بالعملة األجنبية إل في حدود ّ
ضيقة.
ّ
زيادة اإلنتاج هنا ال تحل شيئًا ،خصوصًا في
ّ
ظــل الخلل الـحــاصــل فيها ،إذ لــم تعد القيمة
االس ـت ـع ـمــال ـيــة لـلـسـلــع ال ـت ــي تـخـتـصــر معنى
عملية اإلنتاج متناسبة مع القيمة التبادلية
ّ
الدوالر بالكامل .فكل ما
التي استحوذ عليها
ّ
ينتج ُي َّ
سعر به ،وما يتحقق أحيانًا من قيمة
ّ
ّ
مضافة فعلية بالليرة يضمحل فــورًا بمجرد
توريده إلى السوق ،حيث لوائح األسعار التي
ُ
تــوضــع بـمـعــزل ،لـيــس فـقــط عــن كلفة اإلنـتــاج
ً
الفعلية ،بل أيضًا عن حجم الطلب الذي عادة
ّ
املحدد الفعلي لعملية التسعير.
ما يكون هو
ان ـف ـص ــال عـمـلـيــة اإلنـ ـت ــاج ،ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،عن
العرض والطلب ليس فقدانًا للقيمة املضافة
ف ـح ـســب ،ب ــل ه ــو ب ـم ـثــابــة ان ـت ـق ــال ك ــام ـ ٍـل لـهــا
إلــى حيث منشأ العملة األجنبية التي باتت
ّ
تختزل كل العمليات االقتصادية القائمة ،من
ً
اإلنـتــاج (جزئيًا طبعًا) إلــى الـتـبــادل ،وصــوال
إلى ّ
االدخار.

إحدى املشاكل الرئيسية التي واجهت سوريا
خالل سنوات األزمة هي االفتقار إلى طروحات
واضحة بشأن االقتصاد ،وما إذا كانت بنيته
ّ
ّ
بتغير الـعــوامــل التي كانت تحافظ
ستتغير
ِّ
راته قبل الحرب .سعر الصرف
على ثبات مؤش ّ
ّ
املحدد
هو أبرز هذه املؤشرات ،وإن لم يكن هو
الرئيسي التجاهات ُّ
تطور االقتصاد سلبًا أو
ّ
مركزيته كمحور للعملية االقتصادية
إيجابًا.
أتــت الحـقــا ،حــن بــدأ االنهيار يحدث بوتيرة
متسارعة ،عقب موجات الهجرة املتالحقة في
األع ــوام  .2017 ،2016 ،2015في هــذه املرحلة،
ت ـط ـ ّـورت عـمـلـيــة ال ــدول ــرة ك ـث ـي ـرًا ،وخـصــوصــا
م ــع خ ـس ــارة الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة مـعـظــم الـيــد
ّ
الشابة التي هاجرت بحثًا عن مصادر
العاملة
ّ
أخـ ــرى ل ـلــدخــل .ل ــم ي ـتــم تـعــويــض ه ــذا الـخـلــل
فــي الـسـنــوات الــاحـقــة ،عـلــى الــرغــم مــن عــودة
الكثير مــن املـصــانــع للعمل فــي املـنــاطــق التي
كــانــت مـســرحــا لــاشـتـبــاكــات والـقـصــف أثـنــاء
ال ـح ــرب .حـصـلــت االس ـت ـعــاضــة ع ـبــر تــوظـيــف
ّ
ً
النساء وكبار ُالسن بكثافة ،بدال من الشباب،
ولكن القيمة املضافة الفعلية لإلنتاج كانت
تراجعت كثيرًا ،وهو ما تشهد عليه ِن َسب
قد
ّ
النمو املتدنية في هذه املرحلة ،باإلضافة إلى
انحسار التصدير بشكل كبير نتيجة للندرة
َ
الحاصلة في العرض ،واقتصار ما ُينتج وفقًا
ّ
لقوة العمل الجديدة على االستهالك الداخلي،
وبعض وجهات التصدير الباقية من املرحلة
السابقة.

تعطيل عملية اإلنتاج

االكـ ـتـ ـف ــاء الـ ــذاتـ ــي م ــن ال ـ ـغـ ــذاء وال ـ ـ ـ ــدواء ب ـهــذا
املعنى ،لم يعد يكفي لتجاوز األزمة الحاصلة،
ّ
خـصــوصــا فــي ظ ــل الـعـقــوبــات املـسـتـمـ ّـرة ومــا
تطرحه مــن تـحـ ّـديــات على السياسة النقدية
ّ
املعتمدة .صحيح أن البنية اإلنتاجية القائمة
س ــاع ــدت ف ــي ال ـح ـ ّـد م ــن آثـ ــار ال ـع ـقــوبــات ،عبر
تــوف ـيــر م ـ َ
ـروح ــة واس ـع ــة م ــن امل ـن ـت ـجــات الـتــي
ت ـس ــاع ــد االقـ ـتـ ـص ــاد ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ،ول ـكــن
تــأثـيــرهــا عـلــى سـعــر ال ـصــرف لــم ّيـكــن بــالـقــدر
نفسه من اإليجابية ،على اعتبار أنها مرتبطة
ه ــي األخـ ـ ــرى بــال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة ،م ــن خــال
امل ــواد ّ
األول ـيــة الــازمــة للتصنيع .هــذا الطلب
املتزايد على الــدوالر ،حتى في عملية اإلنتاج

اسـتـفـحــال الـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر بـهــذا الشكل،
هو املسؤول عن االنهيار الحاصل حاليًا في
خصوصًا بعد انـتـهــاء العرض
سعر الـلـيــرةّ ،
ال ــذي كــانــت ت ــوف ــره ال ـســوق الـلـبـنــانـيــة ،حيث
كان ال يزال ّ
ثمة توازن بني الطلب الكبير عليه
ّ
داخليًا والذي أدى إلى نشوء السوق السوداء
أو املوازية له ،وعرضه خارجيًا عبر القنوات
املـصــرفـيــة املـخـتـلـفــة .ه ــذا االخ ـت ــال ال ــذي بــدأ
ف ــي أواخ ـ ـ ــر الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،س ـي ـس ـت ـمـ ّـر عـلــى
ً
األرجــح ،وسيأخذ أشكاال مختلفة ال تقتصر
ف ـق ــط ع ـلــى ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار وفـ ـق ــدان بـعــض
السلع أو احتكارها .األزمــة التي بــدأت تلوح
في ُّ األفــق كنتيجة لهذا املسار املتصاعد ،هي
تعثر عملية اإلنـتــاج نفسها ،وخصوصًا في
القطاعات الحيوية واالستراتيجية ،كاألدوية

فقدان القيمة المضافة لمصلحة
الدوالر

وس ــواه ــا .الـجـهــات الـتــي ت ـ ّ
ـورد امل ــواد األولـيــة
الـ ــازمـ ــة ل ـه ــذه ال ـص ـن ــاع ــة ،ل ـ ّي ـســت مـنـصــاعــة
لـلـعـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ،ول ـكــن ـهــا ت ـح ـتــاج إلــى
الدوالر َ
لقاء توريداتها ،وهو ما يضع صناعة
األدوي ـ ــة بمجملها فــي خـطــر ـ ـ ـ ومـعـهــا طبعًا
األمـ ــن ال ـ ّصـ ّـحــي ل ـل ـبــاد ـ ـ ـ كــون ـهــا تـعـتـمــد في
هــذا الشق املـحـ ّـدد من تبادالتها على الــدوالر
ّ
بشكل رئيسي .والحال أن تجاوز هذه املعضلة
نهائيًا لن يحصل قريبًا ،بسبب ارتباطه بآلية
الـتـبــادالت الـتـجــاريــة فــي الـعــالــم الـتــي يهيمن
عليها ال ــدوالر بشكل كــامــل .الـضــرر الحاصل
ُّ
هنا أكبر بكثير من ّ
مجرد التحكم باألسعار،
ّ
ألن القيمة التبادلية أو التبادل التجاري كما
ّ
نعرفه ،ال يتعامل إل مع حصيلة عملية اإلنتاج،

ّ َ
وبالتالي فإن أث َره مهما كان كبيرًا سينحصر
في السوق وبني ّ
التجار واملستهلكني ،بينما
َّ
ال ـتــأث ـيــر الـحـقـيـقــي ه ــو ف ــي ال ـت ـحــكــم بعملية
اإلن ـت ــاج نـفـسـهــا ،ومـنـعـهــا مــن ال ـح ــدوث ،عبر
حــرمــان أصحابها مــن امل ــواد األول ـيــة الــازمــة
لصناعتهم فــي الـســوق الــدولـيــة .هــذا األمــر ال
ّ
َ
يمنع وصول املنتج إلى السوق فحسب ـ ـ وكل
َ
ّ
منتج في هذا القطاع هو حاجة ماسة للناس ـ ـ
بل يخلق كذلك حالة من الهلع في سوق الدواء
ّ
برمته ،بحيث يستحيل الحصول حتى على
ُ َ
األدوي ــة الـتــي تـنــتــج بــالـكــامــل داخـلـيــا ،أي من
دون الحاجة إلى ّكل هذه الدورة التي ّ
تسببت
بهذه الفوضى الـعــارمــةّ .
تفاصيل أخــرى
ثمة
ً
مــرتـبـطــة بــأس ـعــار األدويـ ـ ــة ع ــام ــة ،وبطبيعة

سي جاي جونسون ــ الواليات المتحدة

َ
ّ
ُّ
الصيغة اللبنانية المترنحة ...تصدع الكيان!
وفيق إبراهيم *
الترابط بني االنهيارات االقتصادية وانفجار
ّ
الـكـيــانــات الـسـيــاسـيــة ال ي ـحــدث ع ــادة إل في
ال ـب ـل ــدان الـضـعـيـفــة ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـلــى أه ــداف
وظ ـي ـف ـيــة يـسـتـفـيــد م ـن ـهــا الـ ـط ــرف امل ـ ّ
ـؤس ــس.
ل ـب ـنــان واحـ ــد م ــن ع ـش ــرات ال ـ ــدول ف ــي ال ـشــرق
األوســط التي ابتكرها االستعمار البريطاني
والـ ـف ــرنـ ـس ــي فـ ــي الـ ـنـ ـص ــف األول مـ ــن الـ ـق ــرن
ال ـع ـشــريــن ،م ــن دون ام ـتــاك ـهــا ّ
ألي خـلـفـيــات
تــاري ـخ ـيــة وس ـيــاس ـيــة راسـ ـخ ــة .ل ـقــد صنعها
لـتـلـبـيــة وظ ــائ ــف اق ـت ـص ــادي ــة ك ـح ــال الـخـلـيــج
وليبيا وسلطنة بروناي ،أو سياسية كوضع
البحرين واألردن ولبنان ،والكثير من املناطق
األخرى.
ف ـع ـجــائــب ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز والـ ـص ــراع ــات على
النفوذ العاملي ّأسست هذه املعادالت التي ال
تزال منضبطة في إطار الوالء للغرب ،بمفهوم
ّ
وتؤمن له الطاقة ومواردها
السمع والطاعة،
ل ـح ــاج ــات أس ــواق ــه االق ـت ـص ــادي ــة وال ـخ ــدم ــات
ّ
السياسية ،ملنع املتسللني من الــدول املنافسة
ّ
مــن ح ـيــازة ّ
أي ن ـفــوذ .لــذلــك ،ف ــإن لـبـنــان الــذي
خــرج من استعمار عثماني متواصل ألربعة
ق ـ ــرون ،أص ـب ــح ب ـج ـهـ ٍـد بـسـيــط م ـش ــروع دول ــة
ّ
مـسـتـقــلــة ،م ــن صـنــاعــة االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي
الجديد ،بالتعاون مع الكنيسة املارونية.
لقد دعم تأسيس هذه الدولة الجديدة ،اهتمام
الـفــرنـسـيــن والـبــريـطــانـيــن بـبـعـثــرة ســوريــا،
وامتصاص ّ
قوتها إلضعاف املنطقة بأسرها.
وهــذا مــا ّ
طبقوه بــإهــداء اإلسـكـنــدرون املحتل
لتركيا ،واألردن للهاشميني ،وقسم من حوران
ّ
محولني لبنان إلــى دولــة
فــي األنـبــار للعراق،
ّ
مستقلة ،وفلسطني لليهود بعد طــرد أهلها
منها.

وللمزيد من اكتساب القوة ملشروعية الدولة
ُ
اللبنانية ،دعمت طبقته الدينية والسياسية
ح ــرك ــة ف ـب ــرك ــة الـ ـت ــاري ــخ ،وال ـش ـع ــر واخ ـت ــاق
ّ
لتميز لبنان عن الجوار بالحضارة
حكايات
ّ
ّ
والتكوين والخصوصية .مــا أدى إلــى تطور
لـبـنــانــي داخ ـل ــي عـلــى وق ــع خ ــاف عـمـيــق بني
فئة من أهله تعتقد بغربية انتماءاته ،وبني
فئة أخرى تراه مشرقيًا منتميًا إلى تاريخها.
ب ــالـ ـت ــوازي ،أم ـس ــك ن ـظ ــام س ـيــاســي م ــن قــوى
سياسية من مختلف املذاهب بالدولة ،بدعم
مـ ــن ال ـك ـه ـن ــوت ال ــديـ ـن ــي مـ ــن ك ــام ــل املـ ــذاهـ ــب،
فــاس ـتــولــى ع ـلــى اإلدارة واملـ ـ ــال وال ـس ـيــاســة،
ّ
ّ ً
مسجال والدة طبقة سياسية ّلبنانية تتحد
ف ـئــات ـهــا ف ــي وجـ ــه ال ـ ـنـ ــاس ،ل ـكــن ـهــا تـتـنــافــس
لـلـسـيـطــرة عـلــى الـسـيــاســة واملـ ــال ال ـع ــام .هــذا
َ
االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ ال ــداخـ ـل ــي تـ ــواكـ ــب مـ ــع ارتـ ـب ــاط
ّ
بالخارج اإلقليمي والغربي ،حتى صــار لكل
مذهب راعيه الخارجي ،ما ّأدى إلــى اكتساب
هــذه الطبقة السياسية مــزيـدًا مــن الـقــوة على
املواطنني اللبنانيني في الداخل.
يمكن هنا تقسيم مــراحــل هــذه الصيغة التي
بدأت بهيمنة مارونية ،من استقالل لبنان في
عــام  ،1943إلــى مرحلة االحـتــال اإلسرائيلي
والنفوذ السوري ،وأفول الصعود الفلسطيني
ّ
استقرت
ومعه أحزاب الحركة الوطنية ،إلى أن
الصيغة الداخلية على «اتـفــاق الطائف» عام
 ،1989بــرعــايــة ســوريــة كــامـلــة ،كــانــت تتعامل
مع كل الطوائف كملحقات لهيمنتها تعطي
وتمنع من دون حسيب أو رقيب.
االستثناء الوحيد في تلك املرحلة ،كان حزب
الـلــه ال ــذي خ ــاض مـقــاومــة ّأدت إل ــى انسحاب
إس ــرائـ ـي ــل م ــن ج ـن ــوب ل ـب ـن ــان ،ب ـع ــد م ـقــاومــة
شـعـبـيــة اس ـت ـم ـ ّـرت م ــن ع ــام  1982ح ـتــى عــام
 ،2000فــانـقـســم ال ـب ـلــد ب ــن صـيـغــة سـيــاسـيــة

تقليدية طــائـفـيــة تنهب لـبـنــان ،مـقــابــل حــزب
الله الــذي حــرص على االستمرار في مقاومة
ٍّ
ووزاري
ـود بــرملــانـ ٍّـي
اإلره ــاب واالكـتـفــاء بــوجـ ٍ
الحـقــا ،ملـجـ ّـرد مراقبة ّ
تحركات قــوى الصيغة
الداخلية في حركة تلبياتها ملصالح الخارج
الغربي والخليجي .وازدادت أهمية الحزب،
ّ
لهجوم إسرائيلي كبير في عام
تصديه
بعد
ٍ
 ،2006ومـشــاركـتــه فــي ال ـحــرب عـلــى اإلره ــاب
بني عام  2014وحتى اآلن في ميادين سوريا
وجبال لبنان الشرقيةّ ،
مؤديًا في الوقت نفسه
دور الــراعــي لالستقرار فــي الــداخــل اللبناني
بالتعاون مع الجيش اللبناني.
ّأدى ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـص ـي ـغــة
اللبنانية ،إلــى جانب معادلة ّحــزب الله التي
ّ
لم يشكل جزءًا مباشرًا منها ،لكنه لم يجابهها
ألنـ ــه ال ي ـم ـكــن م ـح ــارب ــة إس ــرائ ـي ــل واإلرهـ ـ ــاب
وق ــوى الـفـســاد الـطــوائـفـيــة فــي لـبـنــان ،فــي آن
واحــد .فاختار الحزب الــدور الخارجي مقابل

ّ
بما أن قوى التغيير ال
دور البديل
تستطيع أداء ّ
ّ
فإن حزب الله يفضل ترميم
الصيغة بهدنة جديدة مع
قوى الحريرية السياسية

إرجــاء التعامل مع الداخل إلى مراحل الحقة،
ّ
األمر الذي تطلب منه عقد هدنة مع الحريرية
السياسية ،بمشاركة رئيس املجلس النيابي
نبيه بري.
ه ــذه الـصـيـغــة الـلـبـنــانـيــة الـتـقـلـيــديــة ّ
تسببت
املارونية
بإفالس الـبــاد ،فــإذا كانت الهيمنة
ّ
أمسكت بلبنان أكـثــر مــن ثــاثــة عـقــود ،فإنها
لــم تـتـسـ ّـبــب حـتــى بـقـســم ضـئـيــل مــن األض ــرار
التي ارتكبتها قوى الصيغة اللبنانية برعاية
ال ـح ــري ــري ــة ال ـس ـي ــاس ــي .ف ـفــي مــرح ـلــة  1992ـ ـ
 ،2019ب ـلــغ ال ـ َـدي ــن ال ـع ــام الـلـبـنــانــي أك ـثــر من
 93مـلـيــار دوالر ،وال وج ــود لـكـهــربــاء ومـيــاه
ورفـ ـ ــع ل ـل ـن ـف ــاي ــات ،م ــع س ـط ــو ع ـل ــى اإلدارات
وال ـ ـت ـ ـحـ ـ ُ
ـاصـ ــص وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
املنهوبة املقدرة بـ 250مليار دوالر في عشرين
عــامــا .كــانــت الطبقة السياسية الـتــي ارتكبت
ّ
ه ــذه ال ـجــرائــم امل ـتــواص ـلــة ،تعتقد ب ــأن املــزيــد
ّ
من الديون تغطي على سرقاتها أو اكتشاف
كميات تجارية من الغاز والنفط .فال قروض
جاءت وال وقود جرى اكتشافه.
وتـ ــزامـ ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع م ــع س ـي ـط ــرة جــائ ـحــة
«كــورونــا» على العالم ،واإلقـفــال شبه الكامل
ل ـل ـم ــراف ــق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ه ـ ــذا ب ــال ـت ــزام ــن ُمــع
تراجع إنتاج النفط وانهيار أسعاره ،وتوقف
شــركــة «تــوتــال» عــن التنقيب عــن الـغــاز قبالة
بـحــر امل ــن فــي الـبـلــوك رق ــم  ،4ألنـهــا اكتشفت
ّ
ّ
أن الـكـمـيــات فـيــه ليست تـجــاريــة .إن اجتماع
هــذه الـعــوامــل ،أص ــاب الصيغة اللبنانية في
قلبها ،وجعلها تناشد صندوق النقد الدولي
و«مــؤت ـمــر س ـيــدر» إلقـ ــراض لـبـنــان مــا يسمح
لصيغته السياسية باالستمرار لعامني فقط،
ّ
ّ
مستمرة إنما ببطء ال تتحمله
واملـفــاوضــات
األوضاع االقتصادية اللبنانية.
ّ
هناك مالحظات ّ
عدة ال ّبد من ذكرها ،وهي أن

َ
املعتمد في ســوريــا ،والــذي ال
نظام التسعير
يخضع آللية العرض والطلب ،والذي من دونه
ّ
أيضًا لكانت هــذه الصناعة قــد التحقت بكل
نظيراتها الخاضعة للعملية التجارية التي
يملك الدوالر اليد الطولى فيها.

حلقات «االنهيار»
ال ـت ــأث ـي ــر بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل ع ـل ــى إن ـ ـتـ ــاج ال ـس ـلــع
الحيوية ،لــم يبدأ مــن عملية اإلنـتــاج نفسها،
بل انطلق من دوائر أبعد تبدأ بسعر الصرف،
قبل أن ينتقل بعد تحويل القيمة التبادلية
إلــى ال ــدوالر بالكامل إلــى قطاع السلع ،حيث
شـ ّـجــع نـشــوء س ــوق ال ـصــرف امل ــوازي ــة الـتـ ّـجــار
على أعمال املضاربة واالحتكار ،ليصل األمر
ّ
أخ ـي ـرًا إل ــى الـتـحــكــم بعملية اإلن ـتــاج نفسها،
بـعــد انـهـيــار العملة املـحـلـيــة ،وعـجــزهــا الـتــامّ
ّ
عــن حماية القيمة االجتماعية الـتــي يمثلها
ّ
اإلنتاج من الدوالر .في كل هذه املحطات ،كان
الطلب على ال ــدوالر هو الــذي يــودي بحلقات
انتقال القيمة
اإلنـتــاج والتبادل تباعًا ،فبعد
َ
املعيارية للنقد إلى السوق املوازيةَ ،رف َع الطلب
املــذكــور قيمة املنتجات إلــى ح ــدود ال َتسمح
َ
بها عملية اإلن ـتــاج نفسها ،وبــالـتــالــي فـ َـصــل
قيمتها الـتـبــادلـيــة عــن الـقـيـمــة االستعمالية
ّ
تتعي
الفعلية ،وح ـ ّـدد لها أسـعــارًا جــديــدة ال
بـعـمـلـيــة اإلن ـ ـتـ ــاج وال ت ـت ـنــاســب م ــع كـلـفـتـهــا
لجهة الزمن والجهد املبذول وساعات العمل
و ...إل ــخ ،بـحـيــث يـصـبــح مــن املـسـتـحـيــل على
ّ
أي عامل بأجر (ســواء كــان موظفًا أو مياومًا
ً
أو عامال في ّمصنع) أن يشتريها وفقًا لهذا
السعر .التضخم هنا هــو نـتــاج هــذا النشاط
ّ
التجاري الــذي تعجز السلطة عن التحكم به،
بدليل انتقالها من إخفاق إلى آخر في محاولة
كبحه ،ابـتـ ً
ـداء من تحديد سعر صــرف رسمي
ِّ
ُم ـل ـ ِـزم ،ي ـكــون بـمـثــابــة مـقــدمــة لـجـعــل األس ـعــار
َ
متناسبة مــع ِكــلــف اإلن ـت ــاج ولـيــس مــع سعر
الــدوالر ،مــرورًا بمحاولتها الدخول كمنافس
ّ
ف ــي الـ ـس ــوق ع ـب ــر اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـس ـل ــع لـلـتـحــكــم
ً
بعملية التسعير الح ـقــا ،وص ــوال إل ــى تقييد
ّ
ال ـتــدف ـقــات ال ـن ـقــديــة ب ــال ــدوالر ،لـجـعــل عملية
ال ـعــرض وال ـطـلــب خــاضـعــة بــالـكــامــل للرقابة
ً
األخيرة ،عادة ما تكون أساس
الرسمية .هذه
ُّ
عملية إخ ـضــاع ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة بالعملة
األجنبية لعملية الترسمل وإنتاج القيمة في
الداخل ،ولكن ليس في أوقات الحرب ،وال حني
تـكــون القيمة املضافة الفعلية حيث تحصل

الفساد طوائفي وال يقتصر على مذهب واحد،
بــل شــاركــت فيه كــل املـكـ ّـونــات املذهبية داخــل
الصيغة الطوائفية الحاكمة ،بــاإلضــافــة إلى
ّأن حكومة ّ
حسان ديــاب ال تمتلك أدوات قوة
ّ
لإلنقاذ إل من خالل عناصر التأثير الخارجية
التي تحمي الصيغة اللبنانية .يمكن التأكيد،
ّ
ّ
أيضًا ،أن االنتفاضة اللبنانية ال تشكل حاليًا
ً
ّ
ب ــدي ــا لـلـصـيـغــة ،ألن ـهــا ال تـ ــزال قـيــد الـتـشــكــل
وتحتاج إلى وقت طويل حتى تمتلك عناصر
قوة حاسمة.
لـ ــذلـ ــك ،يـ ـتـ ـك ـ ّـون امل ـش ـه ــد ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن ق ــوى
الـصـيـغــة ال ـتــي ال ت ــزال تعتقد بـقــدرتـهــا على
ً
االسـتـمــرار ،بأسلوب املــواربــة أوال وبالعودة
إلــى مواقعها بعد وقــف االنهيار االقتصادي
ثــان ـيــا .ه ـن ــاك أي ـض ــا ح ــزب ال ـل ــه ذو ال ـ َ
ـدوري ــن
اللبناني واإلقـلـيـمــي ،الـلــذيــن يــريــد املحافظة
ّ
عليهما ،وه ــذا ال يـكــون إل مــن خ ــال تهدئة
األوضاع اللبنانية ودفعها نحو هدنة فعلية.
ّ
وبـمــا أن قــوى التغيير ال ّ تستطيع أداء دور
ّ
البديل ،فــإن حزب الله يفضل ترميم الصيغة
ّبهدنة جديدة مع قوى الحريرية السياسية،
إنما على أساس إدارة البلد مرحليًا بواسطة
ّ
ح ـكــومــة ح ـ ّـس ــان دي ـ ــاب .ف ـهــل ه ــذا م ـم ـكــن؟ إن
متابعة املفاوضات مع صندوق النقد الدولي
تشبه أفـضــل مــركــز اسـتـطــاع مـتـقـ ّـدم ملراقبة
م ــا ت ــري ــده الـ ـق ــوى ال ـخ ــارج ـي ــة م ــن ل ـب ـنــان في
ّ
هــذه املرحلة .فهل تتجه إلــى تأييد الهدنة أم
تــرفـضـهــا بــإرج ــاء مـنــح ق ــروض لـلـبـنــان حتى
إشـعــار آخ ــر؟ هــذه هــي اإلشـكــالـيــة الـتــي تضع
الـصـيـغــة الـلـبـنــانـيــة الـتـقـلـيــديــة ف ــي وضـعـيــة
ّ
تاريخية غير مسبوقةّ ،
تهدد بتشتت قواها
نحو السياسة والنأي الجغرافي ،وقــد يكون
ّ
ه ــذا الـتـشــتــت ال ـطــوائ ـفــي جـ ــزءًا م ـق ـصــودًا من
الـضـغــط ال ـغــربــي عـلــى ح ــزب ال ـل ــه ،ف ــي حــركــة

املـ ـض ــارب ــات واالح ـ ـت ـ ـكـ ــارات ،وح ـي ــث تـنـتـهــي
عملية اإلنـتــاج بفقدان عناصرها األساسية
ّ
بعد انهيار كل حلقاتها تباعًا.

خاتمة

ّ
مسؤولية الـحـصــار والـعـقــوبــات عــن كــل ذلــك،
ال ت ـن ـفــي ال ـع ـج ــز ال ـح ــاص ــل ع ــن مــواج ـه ـت ـهــا،
ُ
ـاعــف الـتـحـ ّـدي بعد قــرب دخــول «قانون
وتـضـ ِ
ّ
قـيـصــر» حــيــز الـتـنـفـيــذ ،إذ ستصبح األدوات
الـنـقــديــة بـحـ ّـد ذات ـهــا م ـه ـ ّـددة بـفـعــل «تـجــريــم»
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع امل ـ ـصـ ــرف امل ـ ــرك ـ ــزي واملـ ـص ــرف
التجاري .التعويل على األدوات النقدية هنا
ِّ
أســاســي ،ألنها هــي التي تنظم عملية دخــول
ال ــدوالر وخــروجــه ،وبالتالي لديها حـ ّـد أدنى
من التأثير على عملية العرض والطلب التي
ّ
ترفع أسعار ال ــدوالر ،ومعه كــل أسعار السلع
وخصوصًا املستوردة ،باإلضافة إلى ما تقوم
بــه عـلــى ُّ صعيد تحفيز عملية اإلن ـت ــاج ،رغــم
ّ
كــل التعثر الـحــاصــل لـهــا ،وآخ ــره أزم ــة إنتاج
األدوية األخيرة .االنتهاء ّمن أزمة الطلب على
الــدوالر لن يكون قريبًا ،ألنها األداة الوحيدة
التي يمكن من خاللها إضعاف االقتصاد هنا
إلــى ال ـحـ ّـد األق ـصــى ،وخـصــوصــا بـعــد الـتــازم
الحاصل مع مسار االنهيار في لبنان .التحايل
ممكنًا بخالف لبنان،
على ذلك سوريًا ،ال يزال ّ
ّ
ألن قـنــوات الــريــع الـتــي تـغــذي االقـتـصــاد هنا
سـتـسـتـمـ ّـر ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ،وم ـع ـهــا ستستمرّ
أيضًا أزمة االقتصاد .الدولرة بهذا املعنى هي
طريق باتجاهني ،األول يصادر عملية اإلنتاج
ّ
وم ـع ـهــا ك ــل أش ـك ــال ال ـت ـب ــادل وخ ـل ــق الـقـيـمــة،
والثاني يدفع بهذا االتجاه قدمًا عبر تشجيع
ّ
ّ
االدخ ــار بــالــدوالر .صحيح أن مراكمة الريوع
مفيدة على املدى القصير لتمويل إنفاق األسر
ّ
تفتقد بـشـ ّـدة إلــى املداخيل
والـقــطــاعــات الـ ّتــي ّ
ً
والسيولة ،ولكنها تمثل مقتال لعملية اإلنتاج
عـلــى املـ ــدى الـبـعـيــد بـسـبــب طــابـعـهــا امل ــدول ــر.
وم ــن هـنــا الـحــاجــة إل ــى تنظيم عملية دخــول
ً
ً
الريوع وخروجها مستقبال ،عمال بالنموذج
الصيني الذي أخضع حركة الرساميل لرقابة
صارمة ّ
حدت من التفاوت الطبقي الناجم عن
هذا االنتقال من االشتراكية إلى الرأسمالية،
ّ
ـون االس ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة وك ــل
بـحـيــث ت ـك ـ ّ
أشـكــال الـتــدفـقــات املــرافـقــة لـهــا ،وعـلــى رأسـهــا
العملة نفسها ،فــي خــدمــة التنمية الداخلية
وعملية اإلنتاج ،وليس العكس.
* كاتب سوري

الس ـت ـهــداف دوره ال ـســوري بــالـتـحــديــد .وهــذا
ً
ال ي ـكــون ب ــإق ــراض لـبـنــان مـ ــاال ،ب ــل بالضغط
ع ـلــى صـيـغـتــه ال ـت ـق ـل ـيــديــة وال ــدف ــع ب ـهــا نحو
ك ــون ـف ـي ــدرال ـي ــات ج ـغــراف ـيــة س ـيــاس ـيــة تـ ـ ّ
ـؤدي
تلقائيًا إلى تحويل ساحات لبنان ومحافظاته
إلى دوائر منفصلة كلعبة الشطرنج.
لــذلــك ،ب ــدا الـهـمــس بالتقسيم الكونفيدرالي
ي ـ ـ ــزداد م ــن ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة م ـح ـس ــوب ــة عـلــى
الغرب ،بشكل يتبعثر فيه لبنان بني مناطق
سنية ومسيحية ودرزيــة وشيعية ،ما يؤدي
إل ــى إق ـف ــال ال ـحــركــات االسـتــراتـيـجـيــة لـحــزب
الـلــه فــي الـهـجــوم وال ــدف ــاع ،ووض ــع مـعـ ّـوقــات
جغرافية في وجهها .فهل بدأت مرحلة تفكيك
صيغة الطائف  1989واتـفــاق الــدوحــة ،2008
ملصلحة تقاسم مذهبي للجغرافيا البشرية،
وبالتالي السياسية ،فتصبح إسرائيل أكثر
ّ
قــوة وســوريــا أقــل نفوذًا وإي ــران ال مكان لها،
م ـقــابــل ع ـ ــودة الـ ـ ــدور األم ـي ــرك ــي إل ــى صـعــود
عمودي؟
ّ
هذا ما يريده األميركيون ،لكن إمكانية تنفيذه
شـ ــديـ ــدة ال ـص ـع ــوب ــة ،مـ ــع ت ـح ــال ـف ــات نـجـحــت
فــي إل ـحــاق الـهــزيـمــة بــاملـشــروع األمـيــركــي في
س ــوري ــا والـ ـع ــراق وال ـي ـمــن وإيـ ـ ــران ،وتـسـ ّـبـبــت
بهزيمة إســرائـيــل مـ ّـرتــن فــي لـبـنــان ،مــن دون
مـســانــدة قــوى الصيغة اللبنانية التقليدية،
التي وصلت في تلك املرحلة إلى حدود تأييد
ّ
إســرائـيــل .لــذلــك ،ف ــإن مـشــروع الكونفيدرالية
ذاهـ ـ ٌـب إل ــى خ ـس ــارة ،إنـمــا عـلــى أس ــاس إع ــادة
ّ
تأسيس صيغة تقليدية تؤكد مــرة أخــرى أن
عصر التغيير العميق في لبنان لن يبدأ قبل
إلغاء الطائفية السياسية وبناء دستور على
قاعدة االنتماء الوطني للبنانيني.
*أستاذ جامعي
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ّ
ردًا على أسعد أبو خليل
نعرف القاتل والقاتل يعرفنا...
أحمد بدران *

ّ
الشيوعيني في لبنان :عندما َه َمس غازي كنعان
كتب ُأسعد أبو خليل مقالة بعنوان «اغتياالت
في ُأذن كريم م ـ ّ
ـروة» («األخ ـبــار» 6 ،حــزيــران /يونيو  .)2020هــذه املقالة تأخذنا ،وبسذاجة،
إلــى عالم االغتياالت واملـجــازر التي ّ
تعرض لها الحزب الشيوعي اللبناني ،منذ بداية الحرب
األهلية عام  ١٩٧٥حتى آخر شهيد سقط غدرًا على أيدي قوى الفاشية والظالمية وأيدي العدو
اإلسرائيلي وعمالئه .ويتساءل وبنوع من ّالسذاجة الظاهرة :ملــاذا عندما يتذكر الشيوعيون
ً
ّ
شهداءهم ،ممن قضوا اغتياال ،ال يتذكرون إل املتهمني من عناصر حزب الله؟
ويتابع الكاتب( ،وهنا يبرز حرصه على ضرورة املساواة بني من ّ
سماهم في مقالته مشاركني
في التصفية الجسدية لشيوعيني) ،ملاذا ال يأتي الشيوعيون على ذكر «حركه أمل» و«الكتائب»
ً
و«القوات اللبنانية» ،وبعض الفصائل الفلسطينية ،مثال ،في مسؤولياتهم عن هذه االغتياالت؟
ال يذكر الكاتب األسباب واألهداف الحقيقية أو املراحل الزمنية والظروف السياسية التي كانت
ُ
استهدف الحزب الشيوعي اللبناني؛ بدءًا من دوره في النضال ّ
ضد املشاريع االستعمارية
حني
ّ
ّ
قضية الشعب الفلسطيني وشعوب املنطقة
في منطقتنا كافة ،ثم وقوفه ونضاله إلى جانب
ً
العربية من أجل ّ
التقدم والحرية والعدالة ،واستكماال إلى دوره الوطني في النضال من أجل بناء
ّ
وطن علماني ديموقراطي حر ،مرورًا بالتصدي لالعتداءات اإلسرائيلية على لبنان واملشاريع
ً
الفاشية والظالمية ،وص ــوال إلــى دوره فــي امل ـبــادرة ،مــع قــوى يسارية لبنانية إلطــاق «جبهه
املقاومة الوطنية اللبنانية» ّ
اإلسرائيلي للبنان عام  ،1982والتي
(جمول) ضد احتالل العدو
ُّ
ّأدت إلــى دحــره عــن العاصمة بـيــروت ،وكــل املناطق التي احتلت فــي الجبل والجنوب والبقاع
ً
حتى الشريط املحتل ،بفضل هذه املقاومة البطولية والشرسة التي انطلقت من بيروت وصوال
إلى الجنوب ،حيث سقط للحزب الشيوعي اللبناني فيها مئات الشهداء والجرحى واألسرى
واملعتقلني .وتشهد على ذلك ،تصاريح العدو عن ضــراوة مواجهة عمليات ّ
«جمول» وكلفتها
البشرية واملادية عليه .وكانت الغارة الجوية التي نفذها طيران العدو على مقر اللجنة املركزية
ً
للحزب في منطقة الرميلة والتي سقط نتيجتها قادة ومناضلون للحزب ،دليال عن مدى شراسة
تلك املواجهة .ويشهد ،أيضًا على ذلك ،ما ّ
صرح به قادة العدو من ّأن «عملية البطلة سهى بشارة
ّ ّ
سهلت اتخاذ قرار االنسحاب من جنوب لبنان لدى العدو اإلسرائيلي».
ضد العميل لحد
ً
لقد ّ
تعرض الحزب للمضايقات وللتصفيات الجسدية التي طالت بعض القادة والرفاق ،وصوال
ّ
سياسية وأمنية عدة في الداخل ،ومن ِقبل العدو وعمالئه ،بسبب مواقفه
إلى مجازر من
أطراف ُ
ّ
ونضاالته .وهنا ،أحب أن أطمئن الكاتب ومتابعيه بأننا نعرف جيدًا من قام بتلك االغتياالت
واإلره ــاب واملـجــازر ،بحق رفاقنا وأهلنا وشعبنا ،وهــم أيضًا ،أي من قــام بها ،يعلمون بأننا
نعرفهم ،ونحن لن ننسى.
ّ
ويتهمنا السيد أسعد ّ
بأن حزبنا يبالغ بدوره في مقاومة االحتالل اإلسرائيلي وتأثيره ودحره،
ّ
ّ
ّ
مصر على لعب دور الساذج
حتى أصبحنا نصدق أننا أصحاب هذا الدور! على حد قوله؛ فهو
واملهرج ،بينما العدو ّ
ّ
يقر بالهزيمة أمام املقاومة ،وبانسحابه لغاية الشريط املحتل في الجنوب،
يومها ،بسبب ضربات ّاملقاومة الوطنية اللبنانية ،أي ما يعادل  80في املئة من األراضي التي
ّ
احتلها عام  82وهذا موثق .نحن هنا ال ننكر دور كل القوى التي شاركت في مقاومة االحتالل،
ّ
وقتها،
وطنية كانت أم إسالمية ّ ،بل نعتبر أن الغاية من رفع شعار املقاومة الوطنية اللبنانية،
ّ
كــان لتحفيز مشاركة كــل الوطنيني وعـمــوم الشعب اللبناني فــي مقاومة االحـتــال ومــن كل
املناطق.
ّ
ويتطرق في مقالته هذه إلى ّأن اليمني اللبناني ،بالتنسيق مع الرجعيات العربية وبعض الدوائر
عمل على تسليط الضوء وتعظيم إنجازات املقاومة الوطنية اللبنانية،
األميركية والصهيونيةِ ،
من خالل االهتمام بإلياس عطاالله ،القيادي السابق في الحزب الشيوعي (والذي كان يضطلع
بدور في املقاومة الوطنية ،من خالل دوره القيادي في الحزب آنذاك ،وبعيدًا من أن يكون قائدًا
لها ،والذي يقف اليوم في املعسكر املضاد) ،وذلك للنيل من املقاومة اإلسالمية؛ ّإن خروج إلياس
عطاالله من الحزب والتحاقه سياسيًا بما يسمى مجموعة  ١٤آذار ،هو كخروج إيلي حبيقة
بشكل معاكس ،حيث ّتم التعاطي معه كبطل ال كسفاح أو كخروج الشيخ الطفيلي من حزب الله
وادعاءاته ،وهناك حاالت كثيره شبيهة لدى العديد من القوى السياسية .إضافة إلى ذلك ،هناك
أشخاص ّيدعون أدوارًا ّليست لهم بسبب عقدة تالزمهم ،كما حني يكتب كاتبنا في مقالته هذه،
بأنه كان من أوائل من ُكلف في املقاومة الشعبية ،وحتى قبل انطالق مقاومة ّ
جمول .وهنا لن
ّ
أعلق ،وسأترك املهمة للقارئ.
ّ
يلوم السيد أسعد الحزب الشيوعي اللبناني على أنه يتحاور مع قوى سياسية لبنانية كانت
مسؤولة عن اغتيال عــدد من أعضائه ّإبــان الحرب األهلية ،وهنا ينسى أنــه من املفترض أنّ
الحرب األهلية قد انتهت مع «اتفاق الطائف»ّ ،
وأن إعادة الوحدة وبناء الوطن بحاجة إلى الحوار
ديموقراطية ،وهذا ما يجب أن ينطبق على جميع
واملصارحة والنقد والعمل والنضال وبأشكال
ّ
القوى السياسية؛ فليس الحزب الشيوعي هو من عطل تنفيذ «اتفاق الطائف» الــذي كان لنا
(ونوابه) من ّ
اعتراضات كثيرة عليه ،وليس الحزب ّ
صوت على العفو العام ،وعلى العفو الخاص
الذي طال سمير جعجع .وليس الحزب من صاغ نظامًا انتخابيًا طائفيًا عنصريًا ،وبخالف
«اتفاق الطائف» نفسه .وليس الحزب من قام بالتحالف الرباعي في عام  ،٢٠٠٥وليس هو من
ّ
ضرب العمل النقابي ّ
ونسق مع «القوات» و«املستقبل» وغيرهما .وليس الحزب من شكل طاولة
ّ
ُ
ملناقشة الخطة الدفاعية بوجه العدو الصهيوني ،حيث دعيت إلى املشاركة فيه قوى
الحوار ّ
ً
العدو اإلسرائيلي ،بدال من دعوة القوى التي
ّوأحزاب تمثل الطوائف واملذاهب وأحزاب تعاملت مع ّ
خطة .هناك الكثير ّ
مما يمكن أن ُيذكر هنا
أسست وشاركت في املقاومة ،ملناقشة ووضع هكذا
لكن سنكتفي بهذا لتنشيط الذاكرة.
ّ
ّ
تحدث الكاتب عن دور الحزب الشيوعي في انتفاضة  ١٧تشرين ،ممتعضًا منها ومتهمًا إياه
ّ
بتحوله نحو الليبرالية ،هنا بيت القصيد وهدف مقالته؛ دور الحزب الشيوعي في االنتفاضة
ّ
ّ
هو ما يعطي املشروعية الوطنية والطبقية لها ،ألن ارتباط النضال التحرري مع النضال من أجل
التغيير هو الشعار الذي رفعه الحزب ،ويعمل عليه من أجل بناء وطن ّ
حر ديموقراطي علماني
مقاوم .هذا الشعار ،هو الذي يربك ويفضح من كان واجبًا ّ عليه أن يقف إلى جانب مطالب شعبه
املنتجة لكل أصناف الفساد.
في العيش الكريم ،بعيدًا عن الطائفية البغيضة ِ
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