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وكالهما ، "المجتمع" و"السوق" قطبي  تجمعألنها ،أكيدةجاذبية  ب"اقتصاد السوق االجتماعي"تسمية تتمتع 
،  في العالم أجمعينالسياسيوالخطاب محبب في إحدى المنظومتين الفكريتين الغالبتين على الفكر رمز 

  . الليبرالية من جهة واالشتراكية من أخرى

 ،يرةبسات كالتبا جاذبيتها وراء خفيتمثلها مثل غالبية التسميات ذات الطابع التوفيقي، ،  هذه التسميةأن إال
 وعلى ، وعلى ظروف نشأتها التاريخية،المفهومية هاطالع على مضاميناال يعوزهمن  خاصة عن أعين

 وفي الواقع، ال.  ولعمليات استغالل هذا التنوعيةزمرأبعادها اللتنوع يقع ضحية ، فمندرجاتها اإلجرائية
االقتصادية والسياسية الكبرى في سوق واختالل ميزان النظريات سيما على أثر انهيار النظام السوفياتي، 

 كل بعيدةووفق توجهات  في مجاالت هاتجييرو خدامهااستز    تعز ذكرت هذه التسمية و   ُاست ، تاإليديولوجيا
، وفي سياق سياسات أعلن في مؤتمره العام منذ سنتينا مثال سوريفي حزب البعث ف.  عن حقيقتهاالبعد

قتصاد  وتصميمه على تطبيقها على اال،"صاد السوق االجتماعياقت" تبنيه نظرية ،"التحرير االقتصادي"
 وفي المقابل، اعتمد أحد أكثر تيارات حزب المحافظين يمينية، في التسعينيات، التسمية ذاتها، .يسورال

  .وكان يضم بين أعضائه مارغريت ثاتشر

  القرب والبعد بين ألمانيا ولبنان، كيف يأتلفان
، يحكمه عدم         ٍّ     وهذا تحد  كبير. ينتجربة اللبنانيواقع وبالالبوالتطبيق المنشأ  ةلمانيأ مقولةمقارنة هنا المطلوب 

  . وبين بلدين متباعدين من جهة أخرى،البراغماتية من جهةالمقاربة النظرية والمقاربة التوازي بين 

 كل  حجمناحيةل  أكان ألمانيا ولبنان،،بين البلدينالتوصيفية ختالف ال أظن أن هناك حاجة لتعداد أوجه اال
 بالنظر إلى هذه يكادان يقعان عند طرفي نقيضدان     ََالبل  ف ... في العالمأو موقعهطبيعة اقتصاده  أو همامن

يعززها   البلدينبينالتوصيفية المسافة ف، فوارق القياسلكن المسافة أبعد من . المعايير القياسية جميعا
 وهذا الشعور، إن كان مفهوما ،ألي منهما على اآلخرحاصال أو منتظرا سائد بأن ال تأثير       تخي لي شعور 

أللمانيا في لبنان، ال  خاصا تأثيرال هو يوحي بأن فمن الجهة األلمانية، يسترعي االنتباه من الجهة اللبنانية، 
تملق في العالقة لل بالتاليمحل ال ف ،في عالقاتها بهغرضية لل محلال استطرادا أن واليوم وال في الماضي، 

، لو  المحتملةاتتنزيه في العالقنوع من الؤسس لي احد،     خي لي، ببعديها القياسي والتالمسافةفتبلغ . اكسةالمع
  . وجدت

حضورا بارزا  ،الحديث في االقتصاد العالمي وفي الثقافة العالمية وفي التاريخ العالمي ،وبما أن أللمانيا
قفون بل ي، همجاالتمن في أي إنكاره أو ارعته  ال يدعي اللبنانيون مجاراته أو مق،صاخباال بل  ،وقويا

بدو يو،  الساحة العالميةعنها علىالمعالم الظاهرة اهتمامهم ب من ينطلقفاهتمامهم بألمانيا ، ينعجبحياله م
ن لفرق ين بالسيارات األلمانية، ومتحمسيشغوفإذا بدوا هم ف .طبيعيا على الرغم من أحاديتهاهتمامهم بالتالي 

يعلقون أعالم ألمانيا على راحوا إذا ، و                  ً ومؤيدين له شعوريا لجيش األلمانيتهيبين للمانية، ومكرة القدم األ
  .قويةدولة ليس ألنها ألمانيا بل ألنها " حبهم أللمانيا" أن سبب يعتبرونفإنهم شرفاتهم وسياراتهم، 

عالقتها التاريخية براءة و الذاتيةة والق هاكمتالا: صفتين نادرتين ، عرب المشرقمخيلة في ،تجمعألمانيا ف
يعتبرون تاريخهم الحديث، فهم في وبمذلة الرضوخ  بمرارة الهزائم قد اكتووا المشرقوبما أن أبناء . بهم

من الفرق ( التي تتحلى بها الدول ومؤسساتها مقدرات القوةلن يفتقد م،عية بصفتهم الجماأنفسهم ضعفاء
في لكنهم،  .هانحيث يجدو  القوة المؤسسيةيعظمونولذا  ،)الرياضية إلى الشركات الصناعية إلى الجيوش

 في نظر ،ألمانياو.  الجماعيحيال مهانة إشعارهم بضعفهم بحدة، بصفتهم الخاصة،ينتفضون الوقت ذاته، 
أثبتت مرارة اإلذالل، ال بل أنها تشفي غليلهم ألنها أن تحمل  ترتدي جالل القوة دون ،الكثيرين منهم
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 طوال المرحلة  كيانات الغرب التي أذلتهم قوتهاسائرقوة  ،إن لم تكن تفوق ،وازيتها تقوتكرارا أن 
فألمانيا، على الرغم من مظاهر القوة التي تزينها في نظر شعوب المشرق . االستعمارية وإلى اليوم

معلن المقهورة، لم يكن لها حضور استعماري مباشر في لبنان والمنطقة، مثل فرنسا وبريطانيا، وال تأثير 
في حربين عالميتين، فلم  هذه الدول جميعا على مسارهما التاريخي، مثل أمريكا، ال بل هي واجهتووقح 

  . تعاليهابيختلط اإلعجاب بإنجازاتها التقنية والعلمية والعسكرية بلوعة االكتواء بأطماعها و

 على الفكر السياسي الواضحة، طوال القرن العشرين،وهذه الصورة قديمة ويمكن التعرف إلى آثارها 
منذ توحيد ال سيما ،  بعض الشيء بدأت تتالشى مؤخراأن كانت و.لبعض األحزاب والمفكرين والقيادات

  .ألمانيا

 ال يعرفون الكثير عن ألمانيا، فيكاد ال يتكلم أحد ، في الغالب،أهل بالدنا                               ما يعزز هذه الصورة التخي لية أن 
قد من بينهم ال بل أن المثقفين . اللغات الغربية األخرىين لمعظم تملك العديدمنهم األلمانية، على عكس 
أفالمهم، وهي من من كتب البريطانيين والفرنسيين واألمريكيين وعن ألمانيا اكتسبوا مراجعهم التاريخية 

، ، العنيفالرتيب، العسكري" األلماني"في غالبيتها، أقله حتى األمس القريب، تحمل صورة سلبية عن 
قد من المفارقات التي ال يصعب فهمها أن هذه الصورة السلبية والكاريكاتورية و...  والمبادرةالفكاهةالقليل 

التي يحملها " المشرقي"صورة و" األلماني"بين المشرقيين أو أقله و" األلماني"بين عززت الشعور بالمسافة 
  .تأثيرا عاطفيا عكسياأيضا ربما ولدت ، وذواتهمالمشرقيون عن 

 ا    غلو ه  بدافع ما يثيرمتسلحين                                           هذه المسافات القياسية والتخي لية ومفاعيلها، إذا أصررنا على تخطي  ،نالكن
دعي شمولية ي ال نوأللمانيا تحديدا ك ( البلدينأزحنا النظر عن المعالم الظاهرة لكل منإذا ومن فضول، 

لنمعن النظر في لعالمية، الروايات او سوق السلع كما يجري تداولها في ،)شكلية ليست مطلوبة أصال
وبضعة قنوات تأثير ، الفتةتشابه  نقاط بضعةعندئذ ستوقفتنا الالتجربة التاريخية الداخلية لكل منهما، 

، قيت خافتة أو غير مباشرةحتى لو ب و،على الرغم من اختالل التوازن الذي يحكم طرفيهاوهي، فاعلة، 
   .لالهتمام ةمثير

  اشرمفاصل تأثير حاسم وإن غير مب
 المنطقةتاريخ هذه في  ينمفصل أهمعلى  ،حاسم، وإن غير مباشر تأثير أللمانيا كان ،خالل القرن الماضي

  . لبنان بالتحديدفي تاريخ وعموما 

لمواجهة الدولتين اإلمبرياليتين الكبريين، بريطانيا وفرنسا،  تحالفها مع الدولة العثمانيةتمثل المفصل األول ب
إلى " الحليفة"دفع الدول ، ما ها الحرب العالمية األولى إلى جانب لخوضالسلطنةجذب بووحليفتهما روسيا، 

ال سيما في مواجهة نزوع ( شكالاإلقالع عن سياستها التقليدية القاضية بالمحافظة على الدولة العثمانية 
ها  عقدبفرطلحاسم اتخذ القرار ، لت فعالالتغلغل فيها ونخر مقدراتها الداخليةو) روسيا إلى التوسع جنوبا

 ، في المنطقةاتأسيسي       تحو ال الدولة العثمانيةكيتفك فأتى .في نهاية الحربوتقاسم أراضيها، وهو ما حصل 
تعزيز في األكيد  ألمانيا    ً         فضال  عن دور هذا.  التي نعيش فيها اليومنشأت بنتيجته الدول العربية المشرقية

لتأليب الشعوب اإلسالمية حولها في مواجهة الحلفاء، جهاد ومقوالت الخالفة وال  السياسياإلسالميالفكر 
إقدام هؤالء في المقابل، لكسب تأييد األوساط اليهودية التي اعتبروها مؤثرة في ألمانيا وفي أوساط عن و

            َ    وهكذا لم يبق  أي . ، إلى إطالق وعد بلفور بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين"االتحاد والترقي"حزب 
  .ر تراجيديا القرن العشرين خارج المسرحعنصر من عناص

فرض  وعملها خالل الحرب العالمية الثانية على ،النازية في ألمانياالسلطة وتمثل المفصل الثاني بقيام 
 إسرائيلعزز قيام دولة في أوروبا، مما تصفية اليهود هيمنة ألمانيا على أوروبا وفي السياق ذاته على 
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عموما وألمانيا  الدول األوروبية "عقدة ذنب" انتهاء الحرب، على أساس غداة الفلسطينية األراضيعلى 
ى التعويض علإلى  هذه الدول، وألمانيا تحديدا، حيال يهود أوروبا، وهي عقدة ذنب لم تدفعخصوصا 

أن عليهم الدول األوروبية بلغت غيرة بل  ،تعزيز وجودهم فيهاعلى و في أوطانهم اليهود األوروبيين
 أبناء ضدية اإلرهابات إسرائيل ممارستوفير الدعم والحماية لمن خالل نزوح قى منهم على الت من تبشجع

وقامت المنظمات اإلرهابية الصهيونية  ( سكانها األصليين كي يستقروا فيها محلوالدول المجاورةفلسطين 
   .)في هذا السياق بمحاولة اغتيال المستشار أديناور

 زعزعت األوضاع لمانيا مع جاراتها األوروبية تغييرات دراماتيكية، انعكس صراع أ إذنفي المرتين
  . على منطقتنا         ّ  بهول مرك ز أيضاانعكستإنما  و،الكونية

د في على أثر ما خلفت من دمار مادي هائل في أوروبا ومن تراجع حاو، منذ الحرب العالمية الثانيةوأما 
تها التاريخية             إلى جانب عدو  ،لمشروع األوروبيفي ا ألمانيا تانخرطفقد المقدرات السياسية لدولها، 

ال يستهان به  تأثيرمن هذه الزاوية لها عاد و، صوت وازن بسرعة إلى تتحولو ،، عضوا مؤسسافرنسا
طرأ على وجهة لكن تعديال كبيرا . وإن كان هذا التأثير، هذه المرة أيضا، تأثيرا غير مباشرعلى منطقتنا، 

إلى  وأدى ،ونظام القطبين الذي تحكم بالعالم وبالمنطقة لعدة عقودتحاد السوفياتي بعد انهيار االهذا التأثير 
في  ، أقله على صعيد األنظمة،إلى نوع من االستقراربدءا من مطلع السبعينيات، إنما، تقسيم ألمانيا و

  . ها ألمانيا الشرقية وأيضا في عالقات ألمانيا مع االتحاد السوفياتي والدول التابعة له، ومن،العربيةالمنطقة 

كانت أولى نتائج تفكك منظومة حلف وارسو توحد ألمانيا باستيعاب الجمهورية االتحادية الغربية 
فور تحولها إلى القوة العظمى لواليات المتحدة األمريكية وسارعت ا. للجمهورية االشتراكية الشرقية

روبا الشرقية من جهة أولى، حيث شجعت أو: على جبهتين رئيستينإلى اعتماد سياسات هجومية الوحيدة 
فيا وعلى انضمام الدول الناشئة إلى الحلف األطلسي، والشرق سالوتفكيك االتحاد السوفياتي ويوغعلى 

نظمت تحالفا واسعا لطرد الجيش العراقي من الكويت استلمت مقاليد األمور بشكل مباشر، ف حيث ،األوسط
مدريد، مرورا باتفاق أوسلو فبخرائط الطريق واالتفاقات المتتالية، بدءا بمؤتمر " مسار التسوية"ثم أطلقت 

  ... وصوال إلى اجتياح العراق

 سارعت معها قسما كبيرا من أوروبا، فت                                                            دفع تطور هذين الخطين المتوازيين ألمانيا إلى التوجه شرقا، وجر 
ة جذريا، بينما بقي القسم  مما بدل تركيبته السياسي، من الدول إلى االتحاد األوروبيمتزايدضم عدد 

 وبمحصلة .، وأنظار بريطانيا مسمرة صوب الواليات المتحدةمن أوروبا ينظر باتجاه الجنوب" المتوسطي"
 بينما دخل الشرق األوسط في ، أصابها الوهنيةأوروبمجموعة ذلك كله، باتت ألمانيا أكثر قوة ضمن 
لتعديل رجحان الكفة األمريكية  االهتمام ثير من بكأوروبا إلىنظر تمخاض عسير وعنيف، وباتت بلدانه 

، وإن كان أمل قيامها بعمل محسوس وذي تأثير ضاع المعيشية والسياسية واألمنيةالثقيلة ولتثبيت األو
  . يتقلص يوما بعد يوم

ادل أما في االتجاه المعاكس، فإن التأثير المباشر للدول العربية على ألمانيا محدود ويكاد يقتصر على التبو
التجاري الذي يحقق فوائض كبيرة لمصلحة ألمانيا وعلى وفود أعداد محدودة من المهاجرين على ألمانيا، 

  .وهم أقل عددا بكثير من األتراك أو من مواطني دول أوروبا الشرقية أو من المغرب

  أوجه التشابه المنسية
وطبيعتها غير المباشرة، ال بل الملتبسة وعليه، فإن ما يميز عالقات ألمانيا ببالدنا عدم تكافؤها الصارخ 

  .تسهل المقارباتأكثر مما الهتمام  اثيرت مركبة اتعالقفي أحيان كثيرة، وهي في مجملها 
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هناك عدد من  ف وتباعدها وتماثلها،هذا في مجال التأثير الخارجي، وأما على صعيد التجارب الداخلية
دولة حديثة العهد لم تتشكل نهائيا إال في  فألمانيا ،بنان في ل تحاكي ما عشناهألمانياالمفاصل في تاريخ 

 وال سيما ،شهدت حربين و،)أي على أيام متصرفية جبل لبنان(الثلث األخير من القرن التاسع عشر 
طالت لبضعة عقود، وهذا يشبه ما عشناه  أعمار إعادة اا هائال واستدعت دماراأحدثتالحرب العالمية الثانية، 

 في ألمانيةكانت من مناطق كثيفة   نزوحاتحركغداة الحرب العالمية الثانية  دت كذلك،، وشهفي لبنان
 هكل هذو، اتيالتسعينمطلع  توحيد في إعادةشهدت و ، الغربفي ألمانيا إلى المناطق الشرقيةمن بولونيا و
   .مررنا بهاما حاكي التجارب ت

  : ثالث محطاتا وفقدرج تتأن نتستأهال بة والمقارنةالمقارفإن من هنا 

اقتصاد السوق " هي نظريةاقتصادية وسياسية  نظريةمع هنا نتعامل أوال في النظرية، ألننا  .١
  ."االجتماعي

 ، متى طرحت على العلن،ألن النظريات االقتصادية واالجتماعيةالتجربة والممارسة، ثانيا، في و .٢
، مارسات االقتصادية والسياسيةوألن العديد من الم،  وال يصح اعتبارها كذلكامجرد تعود كالما ال

  . ال يستند إلى نظرية معلنة أصال، كما هو الحال في لبنانفي المقابل،

  .النظريةالتجربة والثنائية االتجاه بين عالقة في الوالمحطة الثالثة، ولعلها األهم،  .٣

  أوال في النظرية
ما انطالقا م يمكن تحديدها  مماأكثرما تنقض انطالقا م نظرية يسهل تحديد أيعلى الصعيد النظري، 

 بالشكل هاقيتسويسعون طبعا إلى عندما يطرحون مقوالتهم،  ، ومروجوهانظرياتال أصحاب ألنتقول، 
، بينما ال يمكن تصور الميزات الخاصة بهاوال بالضرورة العناصر ال تظهر ف الذي يقربها من السامعين،

 أو أقله إعادة ترتيب لتلك األطروحات  القائمة سابقاإال بوصفه تمايزا عن األطروحاتأصال ن النظرية    تكو 
  .، وما من نظرية تأتي من فراغ أو من خارج عالم النظرياتلبعضها\أو

على انهيار  ، ومآسيهااألولى الحرب العالمية بعدالخوف، مشاعر من " اقتصاد السوق االجتماعي"فكر نشأ 
الصناعي في  ربيغلعالم المجمل ابعضها طاول  ،سابقةالتجارب د من الردة فعل على عدالدولة، وأتى 

، نشأ هذا الفكر في كنف جمهورية  المباشربالمعنى التاريخي. ألمانياب اخاصكان بعضها اآلخر ، وحينه
 ،لفكر االشتراكي الماركسياومرحلة البسمركية السابقة، الالقلقة، وأتى في مواجهة كل من فايمر 

  . تصادية السياسية واالقوالتوجهات النازية

 نشأتها تواكبت مع فكر اقتصادي غلبت عليه النزعة التاريخية ن أاأللمانية الرأسماليةمن خصائص 
" رةحال"السلوكية الفردية ركيزا على في بريطانيا وفرنسا كان أكثر تفكر اقتصادي في مقابل  ،والمؤسسية

ة، على ر الليبراليافكباألكبيرا  اشغفخه خالل تاريبد الفكر االقتصادي األلماني لم يو. من القيود المؤسسية
  . المجاورة تحديدا النمساما شهدته عكس 

 عليها اسم الليبرالية وا، وقد أطلقكبعث لليبراليةوفق روادها " اقتصاد السوق االجتماعي"مدرسة نشأت 
ا هذا التعبير وما ما أكثر اللذين استخدموو، التي عرفناها في أيامناليبرالية وهي طبعا غير النيو  الجديدة،

، أو )ordoliberalismus (واسمها األصلي هو األوردو ليبراليسم. أكثر المدلوالت التي يشير إليها
الليبرالية التي تدعي  و.براليةيظام واللتناالتي فكرالمزاوجة بين  على وهي تقومالليبرالية االنتظامية، 

 : معهاتبرز فعال بعض نقاط التشابه التي ن عشرثامنهاية القرن الفي   الكالسيكيينليبرالية هيإحياءها 
، تتوخى  التوجه نخبويةثانيا ، وهي    ً معا قتصادياالوفلسفي يشتمل على البعدين المبنية على فكر أوال هي ف
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جهودا مركزة  مروجوها بذلي ،تبشيريةثالثا وهي  النخب،على األحداث من خالل تأثيرها على  ريتأثال
تشبه أيضا المقوالت  يمكننا القول اليوم إنها و... في الجامعات والنشر والمحاضراتة مؤيديها لتوسيع دائر

طويال محافظة على استقالليتها م تستمر كونها للالثامن عشر قرن االقتصادية الكالسيكية في نهايات ال
ن ييكالسيك- النيوالفكر ال سيما ، أخرى يةفكرتيارات من قبل إلى حد بعيد تم استيعابها ونقائها النظريين، ف

لمدرسة اموقع على       ً  قياسا  امتراجع ،بوصفه فكرا اقتصاديا ،وهج فكر السوق االجتماعيبات بحيث 
  .، على الرغم من رواج تسميته في سوق الشعارات السياسيةالسائدةلوسكسونية كاالن

 ثم ئيجراهج اإلنال االقتصاد ثم :زوايا أربعةاستعراضها بسرعة من يمكن  ؟ هذه المدرسةما هي عناوين
  .ة ثم السياسةالفلسف

بل هي ،  لدى البشرأو فطرية أو طبيعيةالليبرالية ليست تلقائية  تقول إن ،على مستوى االقتصادي .١
الفطرية، إذا تركت تسير على هواها الليبرالية وتاريخيا، وتضيف شارحة أن  إراديانظام مبني 

لحماية الليبرالية من  حاجة مطلقةثمة فإن  لتاليباالدمار والتقهقر، وتنتهي بسرعة وبالضرورة إلى 
م عملها    ّتنظ وتحيط بالحرية االقتصادية اجتماعية  أنظمة إلقامة                              ً   االنحراف الذي تنحو إليه تلقائيا ، و

والالفت أن هذه . ، من جهة ثانيةادائم ااهتمامتعير مسالة التعويضات االجتماعية من جهة، و
أي تصحيحا للخلل وسدا  ، التقديمات الرديفةمن منظور تماعيةالمدرسة تنظر إلى التعويضات االج

.  االجتماعيةالرعاية والتقديمات أنظمةتعميم ضمن منطق من وليس للحاجات التي ال تلبى تلقائيا، 
لقادة يمينيين " بويةاأل"ليس فقط مع النظريات االشتراكية وإنما أيضا مع المقاربة وهذا فرق أساسي 

لتطويق بسمارك ما أنشأهالصحي وضمان البطالة  الضمان نسى أنوال ن. مثل بسمارك
وال )  الذين أتوا الحقا (أنصار مقولة اقتصاد السوق االجتماعيوليس األطروحات االشتراكية 

 في المقابل، تشدد .)الذي كان قائما أيام بسمارك والذي يعتبر األقرب إلى مقوالتهم(حزب الوسط 
حيادية السياسات العامة حيال آليات السوق، فهي، على أهمية " اعياقتصاد السوق االجتم"مدرسة 

وكان لها دور  ،على الصعيد النقدي، من أشد أنصار الثبات النقدي واستقاللية المصارف المركزية
حاسم في إرساء المصرف المركزي األوروبي على أسس االستقاللية ذاتها التي تأسس عليها 

ال بد هنا أيضا من استذكار (تعتبر التضخم آفة خطيرة ي المصرف المركزي األوروبي، وه
مفاعيل التضخم في ألمانيا في العشرينيات على الساحة السياسية وتأثيره على توسع الحركة 

، على الصعيد المالي، من أشد مناهضي العجوزات في الموازنات العامة وال  أخيرا، وهي)النازية
لى ردة هنا أيضا يمكن التعرف ع( المنتجة تمويل االستثمارات إال لة مبررةالعامستدانة تعتبر اال

، من جهة، وعلى معايير معاهدة التوسعية والكينزية أيام هتلر" الدكتور شخت"الفعل على سياسات 
 ).مآستريشت، من جهة ثانية

نظريتهم إلى نهج محكم يمكن " اقتصاد السوق االجتماعي"على المستوى اإلجرائي، ترجم رواد  .٢
دستور "وهو يرتكز على . رف إلى آثاره في ألمانيا وإنما أيضا في المؤسسات األوروبيةالتع

                                                                       مضم ن في الدستور السياسي، وقوامه تحقيق المنافسة معيارا أساسيا لكل سياسة " اقتصادي
" المبادئ التأسيسية"الدستور االقتصادي المقر من الشعب وفق عدد من "ويجري تفصيل . اقتصادية

)die konstituierenden Prinzipien (التي يضعها أهل العلم، وهي:  

  ،ثبات النقد 

  ،حرية دخول األسواقو 

  ،الملكية الفردية بوصفها ضرورة ألداء النظامو 
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  حرية التعاقد وتوكيد المسؤولية المدنية للمتعاقدين و 

  .استقرار السياسات االقتصادية لتسهيل االستشراف واالستثمارو 

بدقة في عمل السلطات العامة بين األعمال التي تطاول األطر وتلك " يبراليةاألوردول"يميز رواد 
السكان، التعليم، العدل، : األطر هي كل ما يحيط بالحياة االقتصادية. التي تطاول المسارات

للدولة أن تتدخل في كل هذه المجاالت وبقوة، وعملها يسمى تنظيميا و... البيئة
)Ordnungspolitik .(رات فهي الحركة االقتصادية بذاتها، وللسوق أن تحدد فيها أما المسا

  ).Prozesspolitik(تسييريا األسعار، وبالتالي يكون كل تدخل للدولة مسيئا إال بقدر ما يكون 

، ألنها لو كانت كذلك  قيمة فرديةتليسوالليبرالية نظام اجتماعي إن  تقول ، الفلسفيعلى الصعيد .٣
 الحرية نويقولون إ ،بعد من ذلكيذهبون إلى أبل أطير مجتمعي، لفرضت ذاتها دون حاجة إلى ت

هي خير  والحرية االقتصادية ،القيمة المطلقة هي االنتظام االجتماعيفمطلقة، خلقية ليست قيمة 
مع هذا الفكر لتقي  يوعلى هذا األساس،.  لكنها وسيلة من الوسائلالهدف العاليهذا وسيلة لخدمة 

استنادا إلى ،  العاملة على تأطير السلوك الفرديكثير من توجهاتهفي ال الفكر المسيحي الكنسي
 ةوياالنمستين لمدرسوال سيما مع ا برالييختلف مع الفكر الليالعامة، بينما ترابية القيم مقولة 

وعنوان مجلتها المرجعية التي ما " األوردو ليبرالية" وقد استوحيت تسمية الحركة .ةواالسكتلندي
 لعل المسألة المحورية في .من تعبير استخدمه القديس أغسطينوس" أوردو"تى اليوم زالت تصدر ح

 تكمن في التراتبية النظرية والسببية التي تقيمها بين الحيز االقتصادي هذه المدرسة الفكريةنظر 
متفقون على المستوى اإلجرائي حيث فإن كان معظم أتباعها . تحديدا والنظام االجتماعي عموما

ن االنتظام االجتماعي يتقدم على النظام االقتصادي على صعيد الغايات بينما يحظى ون أيعتبر
 فإن مواقفهم النظام االقتصادي على األولوية مقابل السياسات االجتماعية على صعيد الوسائل،

  Eucken أحد أبرز المؤسسين، أويكن(فثمة بينهم : تشهد تباينا ملحوظا على المستوى النظري
إن لم تكن كلها تعود إلى تأزم االقتصاد، والمثال (من يعتبر أن معظم االختالالت المجتمعية ) مثال

المؤسس في هذا السياق يبقى طبعا صعود النازية في ظل األزمة االقتصادية التي شهدتها ألمانيا ما 
ت  أن االختالال) مثالRöpke  روبكي (، وثمة في المقابل من يرى)بين الحربين العالميتين

وال يخفى ما يفتح هذا التباين النظري من . االقتصادية ليست سوى انعكاس ألزمة مجتمعية عميقة
 .النظريتين المرجعيتين، النيوليبرالية والماركسيةثغرات في تماسك النظرية حيال 

 قياسا على بعض االعتقادات السطحية  بمفارقة الفتة،بةهذه المقارتؤدي  ة،سياسيمن الوجهة ال .٤
إيالء الدولة لة ليست مسالة أ فالمس.       ً           تأسيسيا  في المجتمعو اأساسيجعل دور الدولة إلى ، ئدةالسا

تكمن ، بل )الذي يفترضه العمومهتمام وهم أصال ال يولون هذا الدور اال(بعض المهام االجتماعية 
 .جاالتفي عدد من المأولوية األنظمة المجتمعية نعكس ت.  إرادية مجتمعيةأنظمةفي وضع المسألة 

العتبارهم أن الليبرالية، على فضائلها ، االحتكاراتكافة أشكال شرسة لالمحاربة  ال أبرزهامن
. اإلجرائية، تولد االحتكارات باستمرار، واالحتكارات تقتل الليبرالية وتعطل مفاعيلها المنشودة

في االقتصاد خيا تاري             لتو جه السائد ضد االحتكارات يناقض ا           هذا التوج ه تجدر اإلشارة إلى أن و
. ، سواء في أيام البسماركية أو في ألمانيا النازية                         ّ        الذي شهد باكرا موجات ترك ز عارمة ،األلماني

وهو ال يتالقى أيضا مع التكتالت النقابية القطاعية التي شجعتها النزعات االشتراكية كافة، بما فيها 
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةماية الدؤوب بحهتمام االومن هنا تاليا . االشتراكية المسيحية

للقدرة التصديرية والقاعدة الصلبة  األساسيتشكل النسيج هي ما زالت إلى اليوم ووتعزيزها، 
وليس المقصود هنا المؤسسات المجهرية العائلية الطابع والبدائية اإلنتاج مثلما هي الحال  (األلمانية
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هنا أيضا السعي إلى ومن ). يرة والمتوسطةفي بالدنا عندما يدور الكالم عن المؤسسات الصغ
 .  ، أي االدخار الشعبي وصيغ الضمان الترسملية" المالرأسديمقراطية ب"ما سمي تعزيز 

: ، لمن ينظر إليها انطالقا من إحدى النظريتين المرجعيتين"اقتصاد السوق االجتماعي" نظرية تثير
 من ة ألنها تجمع مقوالت ال ترى أي،نيانها، بعض الحيرةالنيوليبرالية والماركسية، وعلى الرغم من إحكام ب

تينك النظريتين مجاال لجمعها، فهي في الوقت ذاته شديدة الحرص على ليبرالية األسواق وحركية األسعار 
  . بوصفها مسؤولة عن االنتظام االجتماعي،                       ٍ                  من جهة ومتمسكة بدور سام  وحتى الهوتي للدولة

  :تينمالحظالمنهجية الحيرة هذه ستدعي ت

 أكثر بروزا على "اقتصاد السوق االجتماعي"المالحظة األولى منهجية وهي أن الحيرة التي تثيرها نظرية 
، بمناسبة األزمة المالية كشفت أخيراجرائي، فالنيوليبرالية المطلقة انالصعيد النظري منها على الصعيد اإل

روج لها منذ بقيت ت أيديولوجيا تخطي الدولة التي فطرحت جانباها على الدولة، درجة اتكال العالمية،
في واقع ممارسته قد أدخل ) ال سيما في االتحاد السوفياتي قبل انهيار نظامه(سنوات، واالقتصاد الموجه 

. القتصاد السوقي الموازيالدور الحيوي ل دون الكالم عن ،آليات السوق في مجاالت عدة من االقتصاد
اص لهذه النظرية بين النظريات االقتصادية المرجعية، وإن كان يفسر عدم ومن هنا فإن الموقع الخ

، فإنه يدعو )ألمانيا، النمسا وسويسرا(انتشارها، بوصفها نظرية، خارج نطاق الدول الناطقة باأللمانية 
للتفكير في مسألة أهم أال وهي موقع كل من هذه النظريات من الممارسات الفعلية التي تتم في ظلها 

  . شكليال

أنها " اقتصاد السوق االجتماعي"الثانية فهي تاريخية ومفادها أن ادعاء أصحاب نظرية  المالحظة أما و
بعث للفكر الليبرالي قول صادق، وهو يخبر عن حقيقة أن الليبرالية لم تدخل فعليا إلى ساحة الفكر 

يطانيا وفرنسا، منذ أيام االقتصادي األلماني إال معهم، أي بتأخر قرن ونصف عن انطالقها في بر
والمفارقة في هذا السياق أن الفكر االقتصادي الليبرالي انطلق في ألمانيا في عز . االقتصاديين الكالسيكيين

األزمة المالية العالمية في الثالثينات، في وقت كان هذا الفكر يشهد تراجعا حادا وإعادة نظر جوهرية في 
المفارقة الزمنية بعد استمرت  قد و.شتراكي أو من قبل التجديد الكينزيبالده األصلية، أكان حيال الفكر اال
عندما وصل بعضهم إلى السلطة في نهاية " اقتصاد السوق االجتماعي"الحرب العالمية الثانية، فبدا رواد 

األربعينات، يسيرون عكس التيار السائد في أوروبا لصالح األفكار االشتراكية، ليس في شرق أوروبا 
  ).فرنسا وبريطانيا تحديدا(ب بل في غربها وحس

   يقف لبنان على الصعيد النظري من هذا المسار؟أين

وهذا ما يفسر ، غالب في العالم عن مسار الفكر االقتصادي الا ألمانيا متأخرا الفكر االقتصادي فيإذا بد
ن شك على نوعية رفيعة ه حافظ دوفإنتناقض توجهاته في لحظة معينة مع التوجهات االقتصادية الغالبة، 

انعكست في توسع الجهد النظري ليطاول مجاالت مختلفة من العلوم اإلنسانية، وفي استمراريته لعقود وفي 
استيعابه ألحداث وتطورات جسيمة ولتيارات وآراء متنوعة، واألهم من ذلك كله، في تمكنه من رفد الفكر 

  . العاماالقتصادي العالمي بمقوالت جديدة أثرت في مساره 

مقارنة مع لبنان، نرى أن االتجاهات الغالبة على الفكر االقتصادي فيه، غداة االستقالل والحرب العالمية 
الثانية ، أتت هي أيضا معاكسة للتوجه الغالب في حينه على الفكر االقتصادي العالمي، وعلى التوجهات 

لبت السياسات الحمائية مما أدى إلى القطيعة سواء في سوريا االستقاللية حيث غ(السائدة أيضا في المنطقة 
                              ِ               صيغا قصوى من الليبرالية لم يجر  تلطيفها إال مع لبنان فاعتمد . )االقتصادية بين البلدين، أو في إسرائيل

 وبعدما أطاحت الحرب األهلية .١٩٥٨عهد فؤاد شهاب، على أثر الحرب األهلية الصغرى في عام 
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 التقليدية، استفاق لبنان على الموجة النيوليبرالية فاعتنقها باندفاع شديد وما الكبرى ببنيان الدولة اللبنانية
  . زال إلى اليوم

في معارضة مسار الفكر االقتصادي تشابههما ب مقارنة الفكر االقتصادي في كل من ألمانيا ولبنان توحي
ه يخفي موقعين مختلفين  للفكر لكن هذا التشابه خادع ألن. الغالب في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية

فالفكر االقتصادي األلماني، إلى جانب إيالئه الدولة مسؤولية نظرية تأسيسية، . االقتصادي في العمل العام
ومقتدرة ماديا ومعنويا، مع مجمل المؤسسات اإلدارية والعلمية المواكبة، يفترض مسبقا أن الدولة قائمة 

ومن هنا .  سجاالتهحولها            ّ                         ية التي يترك ز فيها جهده النظري وتدور ومنها الجامعات والمنتديات السياس
لى استيفاء شروط عدة من التبلور والتماسك والتعمق، مقابل إطالله على منافذ يضطر الفكر االقتصادي إ

  .العامة                 إلى تبو ؤ المراكز إلى التأثير في برامج األحزاب ووتصل تأثير تبدأ من التعليم والنشر 

ففي مجال الفكر االقتصادي، يتمسك اللبنانيون ببضعة . ن، فموقع الفكر من الممارسة مختلفأما في لبنا
لكن ". االقتصاد الحر والمبادرة الفردية"المناسبات حول شتى دستور وتكرر في  في الوردتعبارات عامة 

لم تتغير في حين ت الفضفاضة والممارسة كبيرة جدا، والالفت أن هذه الشعارات المسافة بين هذه الشعارا
  .تغيرت الوقائع االقتصادية جذريا، وكيف لها أال تتغير مع ما شهد المجتمع من هزات وانهيارات مروعة

البيروتية " جمهورية التجار"عن نظرة فعليا في مرحلة ما قبل الشهابية، كان هذا الكالم اإليديولوجي يعبر 
رد أو لم تجرؤ على إرادة اإلمساك بالمجتمع الذي التي فرحت لتحررها من عبء اإلدارة الفرنسية ولم ت

واستفاد هذا التردد الجبان من سلسلة من األحداث .  ببناء الدولة الالزمة لذلك،ورثته ضمن حدود لبنان
ليستمر على ...) قيام دولة إسرائيل، التأميمات ونزوح األموال والكفاءات، بداية استخراج النفط(اإلقليمية 

لكامل في تكوين مقومات سلطة تحيط بالمجتمع بأي شكل من األشكال، وقاوم بشراسة الرغم من فشله ا
  . محاوالت الترميم التي حصلت خالل الستينيات وفي مطلع السبعينيات

أولهما لتعزيز مشروعية استحواذ الفئات الحاكمة الجديدة : فقد استبقي الشعار لسببينأما بعد اتفاق الطائف، 
، وثانيهما لتوافق زمن اتفاق الطائف مع فورة "حروب اآلخرين على أرضه"بل على إرث لبنان ما ق

 ان جزءأللم يعد يمت للواقع بأي صلة،  أمراالقتصاد في لبنان حر القول إن لكن .  في العالمالنيوليبرالية
ارية من خالل أشكال احتككن ي أن لم يمر من خالل ممارسات احتكاريةبات فيه                  من تكو ن الثروة اأساسي
 مرتكزالف.  التي بقيت ناشطة في االقتصادوصوال إلى القطاعات المختلفةبدءا من النظام المالي  ،منظمة

. المال بالسلطةشراء شراء السلطة بالمال وإباحة  هو يعني، بما تداخل العام والخاصالواقع  األساسي لهذا
في الدول النفطية  للنظام الغالب ،يةمحل  وينبتال ،هذه ليست ظاهرة محصورة في لبنان، بل هي انعكاس

جل وظائفها يتصل و الدولة، اصطلح على تسميتها ، واحدةقبضة، وبحكم تركز الثروة في المحيطة، حيث
بإعادة توزيع الثروة بما يوفر شروط استمرار االنتظام العام، ومحوره استمرار القدرة على ضبط آلية 

اقتصاد السوق "فإن المقوالت عن وبالتالي . ئهما معامنذ نشو اختلطت الثروة والسلطةالتوزيع هذه، فقد 
تغليفا متنوعا، ، ال يعدو كونه "االشتراكية"، أو عن "االقتصاد الحر"، مثلها مثل الكالم عن "االجتماعي

  .كل مجموعة حاكمة، لنمط اقتصادي سياسي واحدلبحسب التقاليد المختلفة لكل بلد و

  ثانيا، في التجربة والممارسة
في ا الفكر تأثير هذعن السؤال ، يأتي طبيعيا "اقتصاد السوق االجتماعي"بعد تظهير أبرز معالم فكر 

  الواقع؟ 

 ولم يكن وليد تراث سياسي محدد ،أن هذا الفكر نشأ بين المثقفين في الجامعاتببد بداية من التذكير ال 
والواقع أن . مقراطي المسيحي األلمانيبالحزب الديعضويا ومتجسد في حزب، وإن كان يبدو اليوم مرتبطا 
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 كوادر وعبا تأسس غداة هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، مست، عندماالحزب الديمقراطي المسيحي
، انطلق على أساس برنامج سياسي واجتماعي أقرب إلى ١٩٣٣الذي انحل عام ) الكاثوليكي(حزب الوسط 

  ". االشتراكيين المسيحيين"تيار ، متأثرا ب)١٩٤٧مؤتمر شباط  (اليسار

يعيش في ظل تقنين صارم واقتصاد مركزي موروثين من الحرب، رافقهما عوز األلماني كان الشعب 
، استعان "األردوليبرالية"وكان لودفيك إيرهرد أستاذا جامعيا من رواد مدرسة  .شديد وسوق سوداء نشطة

 ت الجيوش الحليفة      ّ  أن كل ف والصدفوشاءت الظروف. به حاكم بافاريا العسكري بصفته مستشارا اقتصاديا
،  لشغور المركزإيرهرد بإدارة األوضاع االقتصادية والمالية في منطقتي االحتالل األمريكي والبريطاني

حضر لها نظريا منذ قد ، إلى عملية انقالبية كان  قياداتها، دون تنسيق مسبق مع١٩٤٨فبادر في حزيران 
قف عند حافة الالشرعية، إلغاء النقد األلماني المتداول، في يوم واحد، وتقديم زمن، فأعلن، في قرار ي

نجح االنقالب  .، وتحرير كافة السلع من قيود األسعار لكل مواطنسلفات محدودة من وحدات نقدية جديدة
ة خالل بضع% ٥٠                                                                          وزالت السوق السوداء للتو ، وعاد األلمان بسرعة إلى العمل وارتفع اإلنتاج بنسبة 

الليبرالي في مؤتمره " اقتصاد السوق االجتماعي"وقد أتى تبني الحزب الديمقراطي المسيحي لتوجه . أشهر
   .، تكريسا لنجاح االنقالب الذي قاده لودفيك إيرهرد واستيعابا له١٩٤٩الثاني في تموز 

 األوضح ليست هابشكل" اقتصاد السوق االجتماعي"قفزا إلى اليوم، فإن الساحة التي تبرز فيها تأثيرات فكر 
دة هومعا) الذي تعطل إقراره(الساحة األلمانية بل الساحة األوروبية حيث ينص مشروع الدستور األوروبي 

االتحاد األوروبي يعمل من أجل اقتصاد سوق اجتماعي مع "على أن ) التي يفترض أن تحل محله(لشبونة 
  ".تنافس حيالسهر على 

يمكن التعرف ف هذا الفكر وتأثيره على السياسات االقتصادية في ألمانيا ذاتها، أما إذا عدنا إلى تاريخ تطبيق
  :  كبيرينفصلينإلى 

العصر تمثل ، وهي ١٩٦٦ و١٩٤٨لودفيك إيرهرد وزيرا للمالية ثم مستشارا بين كان أيام مرحلة أولى 
ة اإلعمار والنهوض مرحلة إعادكانت ، ووق االجتماعيسالكالسيكي والتأسيسي لتطبيق مبادئ اقتصاد ال

  االقتصادي،

اقتصاد "لثالثة مراحل أجمعت على اعتماد موقف إيجابي من مقوالت  واليوم، تعاقب ١٩٦٦ثم، بين 
  : ، لكنها خلعت عباءتها على مضامين اقتصادية مختلفة"السوق االجتماعي

سوق اقتصاد ال"، تم مزج أطروحات )١٩٨٢إلى  ١٩٦٦(الشتراكي ويلي براندت تحت قيادة ا 
باد مؤتمر مع األطروحات اليسارية، ال سيما بعدما تخلى الحزب االشتراكي في " االجتماعي

متأثرا بالنجاح ،  الماركسية ليتحول إلى التوجه اإلصالحيته، عن مرجعي١٩٥٩غودسبرغ، عام 
دولة خالل الحقبة السابقة،  فتوسع دور " اقتصاد السوق االجتماعي"السياسي لتطبيق نظرية 

داخليا قطف ثمار وارتفع العبء الضريبي، وكان عنوان المرحلة النقابات تعزز موقع واية الرع
  .التهدئة مع الكتلة الشرقية وخارجيا إرساء ،مرحلة إعادة اإلعمار

تحت عنوان ، )١٩٩٨ إلى ١٩٨٢ (مع هلموت كولإلى السلطة ن ون المسيحيولديمقراطيا عاد 
فق النظرية األصلية، لكن انهيار جدار برلين ويمها وتقإعادة تصويب السياسات االقتصادية و

        ِ                          ولم تجر  إدارة عملية التوحيد وفق ،وضرورات توحيد ألمانيا فرضت توسعا هائال في اإلنفاق
النهج المتقشف الذي اعتمد في مرحلة إعادة اإلعمار، ولم يكن نجاحها باهرا كذلك، وال تمكنت 

  .ية التي تحققت في المرحلة السابقةالحكومة فعليا من لجم المكاسب االجتماع
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فتولوا هم، إلى حد بعيد، ، )٢٠٠٦ إلى ١٩٩٨ (مع غيرهرد شرودرإلى السلطة ن والشتراكيعاد اف 
وشهدت المرحلة تحديدا إقرار النظام النقدي األوروبي . تنفيذ المهمة التي فشل اليمين في تطبيقها

اقتصاد السوق "ستوحي بحذافيرها مبادئ الموحد ومن ضمنه معاهدة االستقرار المالي التي ت
  ".االجتماعي

وفي المحصلة، ال يمكن اعتبار كل ما حصل في ألمانيا، منذ الحرب العالمية حتى اليوم، نتاجا لنظرية 
، ألن في ألمانيا الكثير من األحزاب واألطراف السياسية المختلفة، وحتى ضمن "اقتصاد السوق االجتماعي"

ال . مسيحي تيارات متعددة لم تلتزم جميعها بالنظرية، وقد تطورت األفكار مع الزمنالحزب الديمقراطي ال
                                                                                           بل أن الكثير من العناصر التي تعتبر مكو نة للنموذج األلماني، ليست فقط غير مندرجة ضمن سياق فكر 

 اإلدارة ومسألة المشاركة في" اقتصاد الرخاء"                                       ً           السوق االجتماعي، بل هي مناهضة له، تحديدا  التوسع في 
  ...واعتماد المفاوضات القطاعية

  :مرانأالعملي المركب - النظريالالفت في هذا المسار 

، "اقتصاد السوق االجتماعي" من زاوية نظرية نصف قرنخالل مسار الإذا أراد المراقب متابعة  .١
َ سجلت على أسم حزب لم يرع األصلية فملكيتها  :حيالها التباس المواقع والمواقف يستوقفه شوءها  ن                      

، فاستبدل مرجعياته ناوئأتى حزب مثم غير متوقع، باهرا بل تبناها انتهازا بعد إحرازها نجاحا 
المزيج الذي ألفه وفق انعطف ب، مكرسا نجاحها الصوري، لكنه ها مقوالتاألصلية بجزء من

ل في توجهاته األصلية المناقضة لها، ولما عاد الحزب األول إلى السلطة لترميم الهيكل لم يبد
للحزب المناوئ، وإن أتى التصحيح أقرب إلى النيوليبرالية " التصحيح"األمور كثيرا بل ترك مهمة 

، مثلها مثل سائر النظريات السياسية واالقتصادية، "اقتصاد السوق االجتماعي"فنظرية . األمريكية
  . في سوق األفكار والسياسةعادة التأويل واالستخدامتحولت بسرعة مادة إل

يسمح بالتعرف، وراء الحركة من زاوية محصالته المؤسسية إمعان النظر في هذا المسار لكن  .٢
تبلور وبانتظار وعلى هذا الصعيد، . المتذبذبة لرقاص اإليديولوجيا، إلى منحى متصل سمته التراكم

قد ال تأتي أبدا، يمكن القول استنادا على  قد تأتي يوما و،وتطورهالنظريات نشوء انظرية ل
 نظرية تأسيس الدولة ، على المدى األطول،كانت" اقتصاد السوق االجتماعي"ربة، إن نظرية التج

مرة في مرحلة إعادة بناء ألمانيا على أنقاض : ت بنجاح استثنائي مرتينلوهي، لهذا السبب، تج
 وإنما أيضا على أنقاض المقوالت القومية من نازية ومن بسماركية، ومرة ثانية في ،الحرب
  .اإلمبراطورياتبناء أوروبا، وهنا أيضا على أنقاض أوهام مرحلة 

كل منهما، أوال  إعادة اإلعمار في ة عملييألمانيا ولبنان هتجربتي ما يستحق المقارنة بين أبرز لذا فإن 
وثانيا ألنها تتصل مباشرة بلب نظرية اقتصاد السوق التاريخية والسياسية وليس االقتصادية فقط، ألهميتها 
  . أبرز نجاحاتها التطبيقيةقد وفرت لها  و،اعياالجتم

  .المساعدات الخارجية، السياسة النقدية، والسياسة المالية: يمكن اختصار المقارنة تحت أربعة عناوين

وما وفرته " مارشالخطة "أول ما يرد في الحديث الرائج عن إعادة إعمار ألمانيا الكالم عن  .١
  َّ        خط  مليارا تي لموالواقع أن مجمل هذه المساعدات  .الهبات، وغالبيتها من  من مساعداتلمانياأل

،  تقريبا وقيمتها الحالية توازي عشرة أضعاف هذا المبلغ،ونصف المليار من دوالرات تلك األيام
لبنان، إلى  هذه المساعدات بما أتى  ما قارناإذاو.  من دوالرات اليوم مليار دوالر١٥أي حوالي 

اسا على حجم االقتصادين وعدد السكان واتساع الدمار في البلدين، قيمن هبات وقروض وأموال، 
  .                      ًفإنها تبدو هزيلة تماما 
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 "اقتصاد السوق االجتماعي"برزت من خالله نظرية  ما أول ، كانسياسة النقدية، على صعيد ال     ًثانيا  .٢
 لة النقديةلحجم الكت ةمفاجئالو%) ٩٠بنسبة ( ةهائلالتصغير العملية  ،١٩٤٨في العام ، إلى العلن
مع حد أدنى جديد، كل عشرة رايش مارك إلى دويتش مارك واحد                  ، بحيث حو ل قسريا في ألمانيا

وذلك بغية ،  في مؤسسة دويتش مارك لكل عامل٦٠ ايضاف إليه دويتش مارك لكل فرد ٦٠قدره 
صغيرة كتلة نقدية كي تنطلق العجلة االقتصادية من  ول،         ّ                          لجم التضخ م وكسر آليات السوق السوداء

                       ّ             فعملنا بجهد متواصل لنعظ م حجم الكتلة                     ً قمنا بعكس ذلك تماما ، فقد، أما في لبنان. اإلنتاجتنمو مع 
كل % ١٠  بنسبة السيولة تزيدألن ممتازنا  االقتصادي لديوضعال أن ونويكثر من يقولالنقدية، 

 ألن السيولة مسؤول، أن ال داعي للقلق على االقتصاده الوزاد أحدهم مؤخرا، من موقعسنة، 
زدهار ، فالنمو مضمون وااللنمواألساسي لعصب الهي                    ً                  وفيرة ومتنامية دوما ، وبما أن السيولة 

   .حاصل

نقطة ة لمانيالموازنة األبلغت  بعد سنتين أو ثالث من نهاية الحرب، ، السياسة الماليةفي     ً  ثالثا ،  .٣
أما في . ١٩٥٢ سنة فيائض فوبدوره وبدأ الميزان التجاري يحقق فوائض، وبدأت تسجل التوازن 

إلى مستوياته  لم يصل ادينجمعنا  و، وهو مال المواطنين،إننا اشترينا السلم بالمالنقول لبنان، فإننا 
، وما زلنا نسجل سنة بعد سنة عجزا تجاريا وعجزا في ميزان  الحروبةزمنأ بلد حتى في أيدين 

 .عملياتنا الجارية غير مسبوقين
أن عدد ساعات العمل الوسطي بقي أعلى من لتبيان الفرق في التوجه االقتصادي ر  يكفي التذكيبشكل عام،

األعمار،  االستغناء عن مواجهة في لبنانتم بينما ، ١٩٥٧خمسين ساعة أسبوعيا في ألمانيا حتى سنة 
باالعتماد على تدفق الريوع واألموال وإقامة مضخات لزيادة حجم في الوقت ذاته،  وفرصة اتحديبوصفه 

                               ِ            دينا واألهم أننا بالتالي لم نبن  دولة بهذه اهذا التدفق، وكان من نتيجة ذلك أننا لم نحقق نموا بل راكمن
   .المناسبة

والسؤال الذي يطرح اليوم، بعد انقضاء ما يقارب عشرين سنة على اتفاق الطائف، عن األسباب التي 
أو ست سنوات بينما ما زال مستوى الدخل جعلت ألمانيا تستعيد مستويات إنتاجها قبل الحرب خالل خمس 

الدمار  وإذا كانت آثار. ؟%٤٠ إلى ٣٠الفعلي للفرد في لبنان حتى اليوم دون مستواه قبل الحرب بحوالي 
، للمساكن والكنائس والمتاحف والقصورالواجهات القديمة عاد السائح يشاهد من ألمانيا، واليوم قد زالت 

  .قياس ما معنى الدمارل ١٩٤٥صور عام فيجدر استذكار 

  .تقودنا هذه المقارنة إلى مسألة بالغة األهمية، نظريا وعمليا، حول طبائع الدمار وسياسات اإلعمار

الهيكلية الداخلية للتدمير بين اختالف يكمن في الفرق في نتائج اإلعمار بين ألمانيا ولبنان  تفسيرلعل 
، كلها قياسا على حجم البشري، ورأس المال المؤسسيرأس المال المادي، ورأس المال : مكوناته الثالث

  . السكان

 كثيرون   ُ  وت ركمات كثيرون وجرح كثيرون . بشكل رئيسي ا ماديفي ألمانيا كانالدمار أن من هذه الزاوية ف
ة محفوظة ووفيرة، فلم يإنما الذين بقوا في ألمانيا الغربية أو نزحوا إليها كانت كفاءاتهم الفرد. في األسر

 ما تزالخاصة، ومؤسسات وإدارات عامة جامعات من  وكانت األطر المؤسسية غير العسكرية، ،روايهاج
ليس بالمطلق فقط، بل قياسا على عدد طاله تدمير ساحق قد رأس المال المادي  أني يعنهذا . قائمة

 إن ،السكان ما تبقى منه كان بنفس نسبة فإنبشدة، قد أصيب ، وإن كان  البشريمال الرأس السكان، لكن
   .لم ينهرفالمؤسسي رأس المال أما ولم يكن أعلى، 



 نموذج اقتصادي للبنان؟: اقتصاد السوق االجتماعي

 ١٣  ٢٠٠٨حزيران   شربل نحاس

رأس المال البشري أصيب حصل دمار مادي ال يستهان به لكن :  عندنا كان على العكس تمامادثما ح
ي انهار ولم يقم، وهنا المؤسسرأس المال و،  المهاجرونبخمس عشرة سنة من النزيف المستمر، ولم يعد

قياس لدولة على  بناء لعادةتوجهه إلمن خالل سيما  الوكيفية تطبيقه،  تفاق الطائفالذريع الفشل يكمن ال
 المؤسسية العامة، إضافة ىالبنما تبقى من على  ايضقاوعلى أساس تآلفها، فكان هذا التوجه الميليشيات 

 أتت خطط اإلعمار لتصور أن المسألة فبعدماوعليه . مضارما أصاب المؤسسات الخاصة من إلى 
 بل  األكبرلم تكنمادية ال فالخسائر ، المقاربة كانت خاطئةأنفيما بعد ألساسية هي الدمار المادي، تبين ا

  .المؤسسيوبشكل أخص في رأس المال مال البشري  الرأسالخسائر في اقل بكثير من بقيت 

  وتأثيرهما المتبادل     ً                           ثالثا ، في عالقة التجربة بالنظرية 
  التجارب؟في  وكيف تؤثر النظريات ؟كيف تتأثر النظريات بالتجارب

لنظر تدعو ل" اقتصاد السوق االجتماعي"سيرة فكر  الممارسة، ولكن على تأثير الفكر عادة نحولبحث ا يتجه
  :، وذلك من خالل بضعة زواياات أي كيف تؤثر التجارب على النظري، التأثير المعاكسفي

على الرغم مما أثبتت من نجاح في مالقاة حاجات أول ما يسترعي االنتباه أن هذه المنظومة الفكرية، 
نتقل إلى العلن  وما كان لها أن ت،ألمانيا، في ظرف تاريخي واقتصادي معين، بدأت في إطار جامعي

                                                                                               بالسرعة التي مي زتها، لوال ثغرة ظرفية استغلها رجل تحلى بجرأة استثنائية في لحظة سانحة، بعدما تسلح 
 لكن حظوظ حصولها تتضاعف في ،حوادث كهذه ال يمكن برمجتها. اتة نظرية حضرها خالل سنو   بعد 

 أهمها، من جهة أولى، وجود بيئة فكرية متماسكة وكفؤة تشجع على بلورة ،حال توافر عدد من العوامل
 المفهومية وعلى دعم اإلجراءات التأسيسية، وهذا ما أمنته الجامعات األلمانية تحت الحكم النازي دد   الع 

رب، وال سيما جامعة فرايبورغ، ومن جهة ثانية، تقبل النخب المجتمعية لتبدل مفاجئ في وأثناء الح
  .منها وفيها" زعامات"، وهذا يفترض عدم انزواء الجماعات دفاعيا حول القيادات على أثر زلزال تاريخي

هها، فعندما االجتماعية وتقلب األهواء تجامسألة تواتر النظريات بشكل أكثر عمومية، تستوقف المراقب 
تروج نظرية تبدو سابقتها باطلة ال بل سخيفة أحيانا، فيخال المرء أن المعرفة تجتاز المحطات تباعا وأن 

أمام " نيو"ال رجعة ممكنة إلى الوراء، وإذا بالعديد من النظريات يدعي تجديد نظريات قديمة ويضيف نعت 
ى النصوص القديمة بعقل منفتح، يسمع في النظريات تسميتها، أو أنه، إذا أصغى قليال وتجرأ على العودة إل

المرجح أن االنطباعين صحيحان . الجديدة أصداء لمقوالت قديمة، وكأن ال تراكم يذكر بل تأرجح رقاص
 واألمر ينجلي إذا ربطت كل نظرية بالبيئة التي نشأت فيها .                                       إذا اقتصر النظر على حي ز المقوالت الفكرية

ال كمجرد " اقتصاد السوق االجتماعي "مقوالتمن هذا المنظار تأتي . لمواجهتهاوبالتحديات التي أنتجت 
 في زمن وضاع بعد ذلك في غياهب التأويالت واالستخدامات، بل بوصفها اتجديد لليبرالية، سطع نجمه

 زا على مسألة تاريخية محددة هي إعادة تأسيس الدولة في ألمانيا في ظرف الهزيمة واالحتالل         ّجوابا مرك 
أو بسبب رفضها ) البسمركية والنازية(وفي مواجهة مختلف صيغ التوجيه المركزي، سواء بسبب فشلها 

  ). االشتراكية(

عودة إلى أحجية التردد والتراكم في حركية الفكر االقتصادي السياسي، وأخذا باالعتبار أن كل تيار من 
لنظريات تبدو وكأنها ال تراكم القول إن تياراته يأتي في سياق مواجهة تحد تاريخي محدد، فإنه يمكن ا

معرفة وتجربة إذا نظر إليها من زاوية نشأتها وفاعليتها وتسويقها، ألن كل ظرف تاريخي خاص، بينما 
منهجية  وفي إطار ،المعرفة والتجربة تتراكمان في ثنايا المؤسسات التي ترعى صياغة النظريات وتطبيقها

كل نظرية لتركز على مفصل معين من آلية أوسع منها وإن كانت غير خاصة بعلم من العلوم، بحيث تأتي 
  ."نظرية النظريات"محددة المعالم في غياب 
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، متى  السوق االجتماعيالقول إن أطروحاتيمكن ،  األخير، أي النظرية بين النظرياتهذا السياقفي 
 على ى أن عمل السوق هو األجدتعتبر،  لليبرالية والماركسية المرجعيتين الفكريتين الكبريينوضعت بين

 آلية ضبط أعلى ن في    متضم  وأ بينما هو خاضع ،لتنسيق بين سلوكيات األفراد والمؤسساتاألدنى لصعيد ال
تقوم بها سلطة الدولة وترتكز على المجالس العلمية التي على أن  ، معرفية تنظيمية آلية ضبطمرتبة هي

 آليات الضبط  و آليات الضبط السوقيةتراتبية بينا المعنى ترسم بهذ وهي . السلطة الرابعة في ألمانياسميت
تراتبية ترسم  تبدوالكالسيكية الليبرالية بينما المقولة ولى، إطار لألإعطاء أولوية للثانية ك مع التنظيمية
تكرس اآللية التنظيمية هي الجزء، وهي تعلى أنها الضابط العام بينما آلية السوق ، بحيث تصور معكوسة

فالمؤسسات الكبرى في داخلها ال تخضع آللية السوق  ،الكبرىوال سيما المؤسسات  المؤسسات على صعيد
عن مقوالت التخطيط المركزي التي تنفي أو تحجم إلى حد بالتالي هذه النظرية تختلف  .بل آللية التنظيم

وعليه تبدو . التجاه المعاكستنحو في االتي ليبرالية الكالسيكية العن آليات بعيد الضبط السوقي وتختلف 
مسألة تراتبية مرجعيات الضبط مسألة ثابتة، تعبر النظريات االقتصادية السياسية، وتتلون مواقف كل 

" نظرية النظريات"نظرية حيالها بحسب ظرفها الموضوعي، وهي ربما تشير إلى مفصل حساس من 
  .المحتملة

تبرز نقطة التقاء فب موقعه من المسارات التاريخية، بحسأما إذا نظرنا إلى الفكر االقتصادي السياسي 
 ووضعية عدد من بلدان المشرق ،وتطبيقه من جهة" اقتصاد السوق االجتماعي"جوهرية وإجرائية بين فكر 

أال وهي دور الفكر من جهة أخرى، العربي، وال سيما العراق ولبنان، وحاجتها إلى الفكر والتطبيق، 
وتجدر هنا اإلشارة إلى أن . غة مشروع دولة ضمن ظروف صعبة محددةاالقتصادي السياسي في صيا

تأخر الفكر الليبرالي في ألمانيا ليس مجرد ظاهرة فكرية بل هو يتصل بتأخر ألمانيا عن ركب الدول 
وإنما االقتصادي أيضا، إذ لم تطلها ) ١٨٧١توحدت عام (األوروبية الرئيسية على الصعيدين السياسي 

وال عجب بالتالي أن يكون الفكر االقتصادي . ة إال بعد بريطانيا وفرنسا بقرن كامل تقريباالثورة الصناعي
شبيها بالفكر االقتصادي الذي غلب ) ويمكن القول على الرغم من الثالثينيات(السائد فيها، حتى الثالثينيات 

دولة اإلرادي للتنمية على دول العالم الثالث وعلى الدول العربية حتى األمس القريب، ومحوره سعي ال
  .باالعتماد على الحماية والتوجيه المركزي

نها تعيد اهتماما جديا من أبناء منطقتنا، أل" اقتصاد السوق االجتماعي"نظرية تستحق على هذا األساس 
 مننحن أيضا بأمس الحاجة إليه كي نستفيد وفي المنطقة،      ً               موقعا ، نحن في لبنان وللعمل السياسي للدولة 
تحاكي التجارب                            ثالثين سنة من التجارب المر ة  ، نستفيد مندولةفي إقامة ال سنة فشل ١٥ حرب و سنة١٥

نظام من إقامة بعد ذلك ، فتمكنت أكثر من أربعين سنةمعا ا ت دامعاشتها ألمانيا في حربين عالميتين،التي 
ث بغياب الدولة                                                   مع اإلشارة إلى أن ال فكر يتراكم وي صقل ويفعل في األحدا. ومستقرديمقراطي 

والمؤسسات التي تدور في فلكها، فالدولة شرط وشكل لتأثير الفكر في المجتمع، وهي حاجة ضرورية، 
  .حتى لو غامرت بالحرب

  


