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مجتمع وإقتصاد

ماركس ضد سبنسر

طوفان «الخطط» االقتصادية في لبنان:
الريعية القديمة  +المركنتيلية الجديدة
بــاومــول هــي ريــادة غير منتجة وحتى تدميرية؛ وهــذا مــا نــراه
غسان ديبة
اليوم في تزاحم وتقليد الرياديني اللبنانيني بعضهم البعض في
ً
«إن كـ ــا م ــن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واالش ـت ــراك ـي ــة واض ـ ــح بـشــأن القطاعات املتدنية اإلنتاجية واملنعزلة وتنتج في أكثريتها عمالة
الظروف الضرورية لخلق الثروة ،أما الشعبوية فال»
غير نظامية وبطالة مقنعة.
االن غرينسبان ثالثًا ،إن الخطط االقتصادية ليست أحالمًا صيفية أو مجموعة
مشاريع نضيفها إلى بعضها البعض حسابيًا ،بل هي عملية
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،ارتـفــع بشكل مفاجئ للكثيرين منسوب مـعـقــدة ّإلع ــادةّ تــوزيــع املـ ــوارد وحـشــدهــا نـحــو أه ــداف مـحـ ّـددة
الخطاب االقتصادي لدى أركان األحزاب الحاكمة في لبنان.
من وهي تحل محل األسواق وميكانزماتها جزئيًا أو كليًا .كما أن
ً
وصوال
وثيقة بعبدا إلى خطط الـ 8مليارات دوالر لرئيس الوزراء
أهدافها ال يمكن أن تكون «ارادويــة» أي أن ال تأخذ الواقع بعني
إلى مؤتمر منتدى املؤسسات املتوسطة والصغيرة الذي ُ
قد
ع
االعـتـبــار .فــي هــذا اإلط ــار يقول وزيــر االقتصاد إن لبنان لديه
الـثــاثــاء املــاضــي .للوهلة األول ــى قــد نـ ّ
ـرحــب بـهــذا التوجه ونقل القدرات على مضاعفة الناتج من  52مليار دوالر إلى  100مليار
النقاش
الوطني من أفقه السياسي البحت ،الذي بدأ يأخذ أكثر دوالر في سبع سنوات ،إضافة إلى املقدرة على الخفض الكبير
ً
وأكثر أشكاال طائفية ومذهبية ،إلى فضاءات االقتصاد الذي في في عجز امليزان التجاري.
السنوات األخيرة ،وبالتحديد منذ  2006وحتى اآلنُ ،وضع على ال أريــد أن أستفيض هنا ،فقط للتذكير فإن الخطط الخمسية
«التسيير الذاتي» مدفوعًا بالعزم املتالشي
للنموذج االقتصادي الثالث األولى في االتحاد السوفياتي ،والتي نقلته من اقتصاد
ً
ّ
الريعي القديم متجهًا نحو تعمق االزم ــة وص ــوال إلــى احتمال فالحي متخلف إلى اقتصاد صناعي متقدم ومكنته من كسر
االنهيار على جميع الصعد.
اآللــة الرهيبة للجيش الـنــازي ،لــم تحقق زي ــادة الناتج الحقيقي
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وسـجــن الـفــانـتــازيــا الـتــي ت
إذًا فـهــذه الخطط الـجــديــدة ال تعكس سياسة جــديــة أو علمية
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حــاولــت تضمني بعض
بــل إنها تــدل بحديثها غير العلمي عــن «اإلغ ــراق» على بــوادر
أجلً التغيير االقتصادي في محاولة تجميلية للنموذج القديم «مركنتيلية جــديــدة» فــي لبنان تنظر إلــى الـتـجــارة الخارجية
ب ــدال مــن خلعه وإن ـهــائــه .وهـنــا ســأضــع فــي ه ــذا اإلط ــار بعض كـشـكــل مــن «االس ـت ـح ــواذ» عـلــى ال ـث ــروة عـبــر الـحـمــائـيــة وليس
املالحظات على أجــزاء متفرقة من هــذه «الخطط» املتعاقبة ،أو خلقها ،أي كمراكمة الذهب في السابق .وهنا يمكن ربــط هذا
األصح ،املتهافتة.
الـتـفـكـيــر ال ـجــديــد ب ـس ـيــاســات امل ـص ــرف امل ــرك ــزي األخ ـي ــرة أي
ً
القديم
االقتصادي
النموذج
أزمة
هي
االقتصادية
أوال ،إن األزمة
الهندسات املالية ،أو األفضل تسميتها بالخيمياء املالية ،وذلك
ُ
والخروج منها ال يكون «تجميليًا» ،أي أن «نضيف» اقتصادًا ملراكمة االحتياطات بالعملة األجنبية ،لتضاف إلى الذهب الراكن
«إنتاجيًا وعصريًا» إلــى اقتصادنا الريعي املسيطر عليه من والثروات املجمدة ال أكثر وال أقل.
قـبــل الــرأسـمــال املــالــي؛ فليس صــدفــة أن الـقـطــاعــات الصناعية كما يمكن وضع التفكير بـ «االستفادة» من الصراع القطري-
والزراعية والتصديرية اضمحلت في الخمس
الخليجي (ذكرها أيضًا وزير االقتصاد في
وع ـش ــري ــن س ـنــة امل ــاضـ ـي ــة ...ول ـي ــس صــدفــة
مـقــابـلــة مــع  OTVاألس ـب ــوع امل ــاض ــي!!) في
تنامي القطاعات املتدنية اإلنتاجية وهجرة
إطــار هــذا الفكر املركنتيلي الجديد ،وأيضًا
ال ـش ـبــاب املـتـعـلــم وان ـخ ـفــاض األج ـ ــور وع ــدم
«إعطاء» أرض معرض رشيد كرامي الدولي،
استعمال القدرات الهائلة الكامنة للبنانيني...
الذي صممه املعماري الكبير أوسكار نيماير،
مات
قد
القديم
وكــذلــك عــدم خلق ّ فــرص العمل وزي ــادة عدم
للمناطق االقتصادية الحرة املزعومة في ما
املساواة ...بل إن كل هذه املساوئ والتشوهات «اقتصاديًا» ولكنه
يمكن اعتبارها جريمة في حق الفضاء العام
هي نتاج تراكم سنوات عديدة من سياسات يستمر في السيطرة والتراث املعماري في لبنان.
اقتصادية خاطئة ال يمكن عكسها بالسهولة
راب ـ ـ ـعـ ـ ــا ،ي ـ ـقـ ــول وزيـ ـ ـ ــر االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد أيـ ـض ــا:
التي تتحدث عنها هذه املشاريع الجديدة .إن
ّ«بالنسبة إلى موازنة عام  ،2018فلن نقبل
االقتصاد السياسي هنا أساسي ،فاملصالح
إل أن تـكــون ج ــزءًا مــن الخطة االقتصادية
الــري ـع ـيــة ال ي ـم ـكــن ك ـســرهــا ف ـقــط بــاإلق ـنــاع
الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي وتحسني
وال يـمـكــن االن ـت ـقــال إل ــى اسـتـعـمــال أســالـيــب
إيـ ــرادات الــدولــة دون زي ــادة ال ـضــرائــب»! إذًا
باتباع
إال
ـاس»
ـ
ن
ـ
ل
ا
«االق ـت ـصــاد الـعـلـمــي» وال تحقيق «مـصــالــح
السؤال الذي يطرح نفسه :من أين ستأتي املوارد لهذا التغيير
السياسات
في
املاضي
سياسات راديكالية جديدة تكسر مع
املنشود؟ وهل يمكن خلق اقتصاد جديد من دون كسر القديم
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االقـتـصــاديــة واملــالـيــة والضريبية والـنـ
الــذي مدخله التغيير الجذري في النظام الضريبي اللبناني؟
عالقة لها بما عاد الحديث عنه من شعبويات كـ «قطع الحساب» وهــل االعتماد على الـخــارج واالسـتــدانــة (خطة ال ـ  8مليارات)
والـ « 11مليار دوالر» كبقايا  -ملهاة مستوحاة من تلك الوثيقة ستكون الطريق املأخوذ الذي تعودنا عليه منذ  1992وحتى
اآلن ،ألننا ال نريد أن ّ
السيئة العنوان والذكر في آن« :اإلبراء املستحيل».
نمس مصالح الثروات العالية واملصارف
ثــانـيــا ،إن الـقـطــاع الـخــاص اللبناني ال يمكنه ضمن متغيرات والريع والرأسمال املالي بإبقائهم في جنتهم الضريبية بينما
حسابات الــربــح قصيرة األمــد التي تـ ّ
ـوجــه استثماراته وعمله ،اقتصاد لبنان ينهار أكثر فأكثر؟ أما التحفيزات اإلقراضية
وال ضمن ضيق أفق الطبقات املتحكمة به وتركزها في الريع مــن مـصــرف لبنان فهي لــن تـكــون كافية وآن األوان للتوقف
ّ
والعقار ،أن يقود عملية التحول نحو اقتصاد منتج وعصري .عــن االعـتـمــاد عليها ألنـهــا تغطية دعــائـيــة مــن املـصــرف على
وبالتالي فإن التعويل على القطاع الخاص لن يجدي نفعًا ،وآن عمله الحقيقي في حماية مصالح الرأسمال املالي ،وكما يتجه
األوان لطرحه جانبًا اقـتـصــاديــا وحـتــى فلسفيًا .يـقــول وزيــر الكثير من هذه التحفيزات أيضًا نحو تلبية مصالح تفريعات
االق ـت ـصــاد إن «ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص الـلـبـنــانــي يـمـتـلــك ك ــل ش ــروط لـنـفــس ه ــذه ال ـط ـب ـقــات امل ـس ـي ـطــرة م ــن دون أن ي ـكــون ل ـهــا أثــر
النجاح ،من املوارد البشرية الخالقة» .فهذا القول يعكس سيطرة مستدام تطويري في االقتصاد اللبناني.
«الخاص» على العقل االقتصادي اللبناني ،فاللبنانيون كقوة إن إط ــاق املنتدى حــول الـشــركــات املتوسطة والـصـغـيــرة ،وإن
عمل فكرية هم من يملكون املهارات وليس «القطاع الخاص» ،كما تطرق إلى بعض األفكار الجديدة والحاجة إلى تنسيق األهداف
أن «االفتتان» املستجد باملؤسسات الصغيرة في غير محله ،بل االق ـت ـصــاديــة وت ـعــزيــز الـ ـق ــدرات الـتـنــافـسـيــة ،إال أن مضمونه
أيضًا متأخرًا جدًا ،وهو يذكرنا بكتاب ارنست شوماخر الذي األســاســي بـقــي خــاويــا متضمنًا أف ـكــارًا يـعــاد دوم ــا تــدويــرهــا
صدر في السبعينيات ( )Small is Beautifulطبعًا من دون وأفــامــا دعائية لــم تعد تنطلي على أحــد .كما أن رمزياته من
بعده الفلسفي .فأسطورة املبادر الفردي واملؤسسة الصغيرة حيث أن املتحدثني األساسيني فيه ،من حاكم مصرف لبنان إلى
ال مكان لها في االقتصاد الحديث ،كما أن دور الدولة أساسي رئيس غــرف التجارة والصناعة ،الذين هم من أســس النموذج
في الرأسمالية ليس فقط في إنتاج املعرفة والعلوم وتطبيقاتها القديم الــذي أساسه ليس خلق الثروة بل االستيالء عليها من
(كانت ردًا في أميركا على إطالق االتحاد السوفياتي سبوتنيك) ِقبل القلة ،تؤشر إلى أن املنتدى لن يؤدي إلى التغيير الذي يتطلع
ً
بل في كونها املحرك األساسي للريادة ،كما أن الــريــادة أيضًا له اللبنانيون ،ولن يــؤدي فعال إلى حشد مــوارد لبنان الفكرية
في املجتمعات االقتصادية الحديثة املعقدة هي ريادة جماعية لبناء اقتصاد جديد .إن هذا التغيير لن يحصل قبل أن تحدث
( .)collective entrepreneurshipإن الريادي الفردي املناضل ثــورة فعلية فــي الفكر واملـمــارســة تطيح بالقديم بالكامل ،ألن
في الخواء ،والذي فقط بحاجة إلى الحصول على «حقوق امللكية» القديم قد مات «اقتصاديًا» ،ولكنه يستمر في السيطرة فيميت
لـيــزدهــر ،هــو أسـطــورة ّســاعــد على نشرها اليميني البيروفي معه كل حيوية فكرية تستطيع أن تربط بني العمل والتطور وبني
هرناندو دى سوتو كحل ملعضلة التنمية ولــم يعد يؤمن بها العمل والثروة وبني العمل واإلنتاجية ،وهي العالقات التي منذ
أحد لديه مقدار أدنى من الجدية؛ وفي لبنان إن املرادف لنظرية أن أطاح آدم سميث باملركنتيلية هي أساس خلق الثروة ،وقد آن
دى سوتو وهو حصول الريادي على «التمويل» وذلك لن يجدي األوان في لبنان لإلطاحة بمركنتيلييه الجدد وريعييه القدامى
نفعًا ألن الكثير من هذه الريادة كما عرفها االقتصادي ويليام ملرة أولى وأخيرة.
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ّ
المهجرون في مشروع الق ـ
ال تزال عائالت كثيرة ّ
مهجرة في طرابلس ،نتيجة
المعارك التي شهدتها المدينة قبل نحو  10سنوات ،بعض
هذه العائالت لجأت الى مشروع القبة السكني ،الذي شيدته
الدولة إليواء مهجري الحرب األهلية ،وهم يواجهون،
حاليًا ،دعاوى قضائية تهددهم بالتهجير مجددًا مع
دفع غرامات مالية طائلة

نبذة عن
المشروع
تم إنشاء «مشروع القبة السكني»
إلي ـ ـ ـ ــواء املـ ـهـ ـج ــري ــن ج ـ ـ ــراء الـ ـح ــرب
األهـ ـلـ ـي ــة ،وق ـ ــد اس ـت ـم ـل ـك ــت ال ــدول ــة
الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات املـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــررة ،وخـ ـ ّـيـ ــرت
مالكها بني الحصول على بدل مالي
أو تـمـلــك ش ـقــق ف ــي املـ ـش ــروع بعد
إن ـجــازه ،مــع دفــع الـفــرق بالتقسيط
بحسب تقدير كــل عـقــار .أمــا البيع
لغير أصحاب الحقوق فيبلغ حاليًا
 100م ـل ـي ــون ل ـي ــرة م ـق ـس ـطــة عـلــى
 20س ـن ــة ،بـ ــدون دف ـع ــة أول ـ ــى .وقــد
أنـجــز امل ـشــروع ع ــام  2005ويضم
 778وحــدة سكنية تتوزع على 65
عـمــارة ،بمساحات تـتــراوح بــن 90
و 120مترًا مربعًا ،بيع منها 648
شقة ألصحاب الحقوق ،وبقي 130
ش ـقــة خ ــال ـي ــة ،وب ـع ـض ـهــا يشغلها
الـجـيــش .كما يضم امل ـشــروع ثالث
مدارس للمراحل الدراسية املختلفة
وم ـس ـت ــوص ـف ــا ومـ ـخـ ـفـ ـرًا وم ــركـ ـزًا
لـلــدفــاع املــدنــي ،إضــافــة إلــى كنيسة
مار مخايل وجامع الخضر.

ناريمان الشمعة
تنتهي الحروب وتتوقف املعارك،
وي ـس ـت ـم ــر األب ـ ــري ـ ــاء ب ــدف ــع ال ـث ـمــن
لــذنــب لــم يــرتـكـبــوهُ .سـبــع وسـتــون
عــائـلــة مـعــرضــة ألن تـهـ ّـجــر ،للمرة
الـثــانـيــة ،مــن بـيــوت الـتـجــأت إليها
فــي «م ـش ــروع الـقـبــة الـسـكـنــي» في
طرابلس ،عام  ،2008بسبب جملة
من الدعاوى القضائية ومطالبات
باإلخالء مع غرامة.
ب ـعــض ه ــذه ال ـع ــائ ــات جـ ــاء ت من
منطقتي جـبــل مـحـســن والـتـبــانــة،
مــع عــائــات أخــرى بلغت أكـثــر من
م ـئــة ع ــائ ـل ــة ،ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى الـشـقــق
الـ ـش ــاغ ــرة ف ــي امل ـ ـشـ ــروع امل ـع ــروف
ب ـ «مـشــروع الـحــريــري» ،إثــر انــدالع
اش ـت ـب ــاك ــات امل ـ ـحـ ــاور ع ـ ــام ،2008
بـعـضـهــم تـمـكـنــوا مــن ال ـع ــودة إلــى
مساكنهم بعد االستقرار األمني،
والـبـعــض اآلخ ــر تـعـثــرت عــودتـهــم
ألس ـبــاب ع ــدة ،فمنهم مــن تعرض
ل ـل ـت ـهــديــد وال ــوع ـي ــد مل ـنــع ع ــودت ــه،
وأكثرهم لم تعد مساكنهم متاحة
للسكن بسبب قصفها أو حرقها
أو ح ـت ــى ال ـت ـص ــرف ب ـه ــا ب ـي ـعــا أو
إي ـجــارًا مــن قـبــل املــالــك ،كـمــا حــدث
مـ ـ ــع زكـ ـ ــريـ ـ ــا رجـ ـ ـ ـ ــب ،أحـ ـ ـ ــد سـ ـك ــان
امل ـشــروع ،وهــو مــن سـكــان التبانة
سابقًا ،على خطوط التماس.

