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  :السياسية االقتصادية في لبنان ما بعد األلفين : حلقة دراسية في جامعة سيدة اللويزة بعنوان 
  .٣٠/٣/٢٠٠١حوار من اجل التغيير ـ الجمعة 

  شربل نحاس
  ضرورات التغيير السياسي وأولوياته

  على مستوى توفير الموارد وحماية البيئة
  

األول السياسة االقتصادية، والثاني حوار :  الحلقة، اقرأ عنوانينعد للدعوة إلى هذهألما انظر إلى الكتيب الذي 
أظن أن تجاور هذين العنوانين يدل ويؤشر بشكل مباشر وصريح على االزدواجية التي . من اجل التغيير

  .عنهاعملي تحيط بالتعاطي في الشأن االقتصادي حالياً في لبنان والتي كانت الحلقة السابقة خير تعبير 
. ية نسمع خطاباً رسمياً يتكلم عن سياسات اقتصادية، ومن ناحية أخرى نسمع مطالبة شديدة بالتغييرفمن ناح

فال المطالبون بالتغيير يقتنعون أن المتكلمين بالسياسات االقتصادية سوف يأتون بتغيير عما اعتمدوا من 
هذا اللهم إذا كان ما يفهم . يرلتغيأو مبرراً لوال من هم في السلطة يرون أصالً مجاالً . سياسات سابقاً

  .بالتغيير، تغيير توجه بما فيه تغيير رموزه
بدءاً ما هي الموارد؟ أظن أن تعريفاً فطلب مني أن أتداخل أمامكم في دقائق معدودة حول مسألة الموارد، 

 وهي ،ضع المواردهذا و. أنها ما يتم تبادله كسلعة لكن ما ليس قابالً لإلنتاج كسلعة: مفيداً للموارد قد يكون
وكنت . ي محيط بآلياتها وعقالنيتهابالتالي في موقع ملتبس من اقتصاديات السوق، ال بل أنها في موقع حد

أتمنى أال يرفق عنوان توفير الموارد بحماية البيئة لما تؤشر إليه كلمة حماية من موقف أخالقي هو دون 
  .بعد منهاأالعقالنية السياسية واالقتصادية أو 

ن كان عدد إسمح لنفسي، وألمعرفة، لود إلى كلمة تغيير، ولكوننا جالسين في صرح جامعي، في دار أع
 تفاعيل أشبه ذهه نبه إلى كل الكلمات العربية التي تقع على وزن تفعيل ألنأالطالب قليالً في القاعة، أن 

 . كلمة ترشيدةفت إلى الالئح وقد أخيراً أضي،فما معنى تفعيل شيء، وتنشيط شيء، وتوسيع آخر. بالتعاويذ
تكون لديه إرادة يجعل الال فعل فعال ف مريد سبق استخدامها تحديد إذا إال هذه التفاعيل كلها ال تستقيم معنى
 ، في ما يعنينا،أي ذات إرادية مستقلة. في الموقع الذي يحتلهالعاجز   الفاعلمستقلة عن األسباب التي أوجدت

إال تسويقاً أو ايهاماً أو الكالم ال يكون بغير ذلك . االقتصادفي مجتمع أو ي السلطة فعن السياسة أو عن ال
ولماذا لم يحصل هذا الفعل : سؤال اإلجابة منطقياً عليه بيستدعي" بيجب أن نفعل"ن أي كالم ينتهي توهماً، أل

صنماً عنه ورده؟ أو نصنع من هو هذا النبي؟ هل نست.  المفقودل؟ من هو هذا اآلخرتلقائياً أو سابقاً؟ ومن يفع
ر ومصالح ونه يعني إزاحة أمأل. ت المفروضةال يأتي التغيير إال من خالل المفاضال. نه ليس بصنمأفنصدق 

  ...اً أو عنفياًديمقراطيأكان  ،وهذا هو التغيير. ر ومصالح ومواقع تأتي لتحل محلهاوومواقع قائمة لمصلحة أم
  .  والذين ينادون بتغيير من باب التفعيلتمرار الوضع القائمفي هذا إدانة لكل متحملي مسؤولية اس

المعرفة االقتـصادية   . ونحن أحوج ما نكون إلى المعرفة     . ، ال بل تفترضها مسبقاً     المعرفة أوالًالمفاضلة تعني   
ـ       و. ن هناك تعمية حول المعرفة االقتصادية في هذا البلد        والً، أل أ  الالمفاضلة تعني رفضاً مبدئياً لمقـوالت ال

كل صـيغة   . در محتمل أو مهد    منعاً لتغي  ةع قائم اوضأكل مقولة ال بديل هي مقولة قمعية تحاول تأبيد          ف. بديل
ـ      يفـوت قوم على توافق وتعايش وتآلف وما إلى ذلك، و        أو سلوك ي   ـ  ا علـى البلـد فرص سية للتغييـر،    مؤس

  .ةكاالنتخابات النيابية، هي محاوالت قمعية لكسر آليات التغيير المحتمل
كأنما اليابان لديـه مـوارد      . كم نسمع اسطوانات يتكرر فيها أن لبنان ال موارد أولية لديه          : رداما عن المو  أو

 لبنان  ما أن أن كان ما زال لهذه المقوالت جمهور فال بأس، و         إأولية؟ أو كأنما زائير تنقصها الموارد األولية؟        
 شديد التفاعل مع الخارج مـن ناحيـة         ،رض حجمه ف ب ، طبعاً أن لبنان حكماً    اهبلد صغير، فما معنى ذلك؟ معن     
 أن لبنان سـريع     أيضاً يعني   ذلك. وهو كان كذلك اصالً قبل عصر العولمة      . تبادله للسلع والخدمات واألموال   

ن دوالً كبيرة بحجمها ووزنها بشرياً وسياسياً وعسكرياً قد تستوعب خضات           أو. التعرض للخضات واألزمات  
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بعده عـن   ليوماً،   كما قيل    ، أو أمثلة أخرى، أو المكسيك     وإندونيسياحال اهتزازها كروسيا    وتستثير اهماماً في    
نحن بلد قد تتـرجم أزمـة       . إليناما نحن فهذا ليس صحيحاً بالنسبة       أو. قربه الشديد من الواليات المتحدة    اهللا و 

  .مالية واقتصادية فيه بانهيار بنيانه االجتماعي
رة بحكـم  يضاً أن إمكانيات التصحيح فيه، في ما خص عالقاته بالخـارج، ميـس  أفي المقابل حجم البلد يعني   

كم هو صغير لبنان؟ لألسف ال هو كبير بما         . هذا يلقي تبعات إضافية على العمل الداخلي      إنما   و ،حجمهصغر  
ـ     ،يكفي ليختزن بحكم حجمه طاقة مؤثرة على المصالح العالمية وحتى اإلقليمية           د دولـة،    فيكون ثابتاً بثقله كبل

 صغير كفاية كي يمكن إدارته كأنه مدينة أو         ،قله بالنسبة لعدد من الناس    أ أيضاً، ولألسف   ، في المقابل   هو وال
  .متجر أو سوبرماركت أو ما شابه ذلك أو كازينو للمالهي، فهو واقع بين المنزلتين

 ملك خـاص    إماوهي  . طبيعية الموارد ال  ،مواردالتحت عنوان   تلقائياً  ما يندرج   تأتي، في رأس     ،بشكل سريع 
شـكلي  تداخل  حيالها من    األساسيةمفارقة  تتأتى ال  موارد، وبالتالي غير قابلة لالنتاج،       هالكونو. ما ملك عام  إو

 التكـاليف   إبـراز عـدم   واختالل ضوابط أداء كل من نمطي الحيازة، بما يؤدي إلى           حيازتها العام والخاص،    
. تحويلها غالباً بأشكال تؤدي إلى تخصيص المنافع وتعميم التكاليف        يبها و تغيو) Externalités(والمنافع الثانوية   

ن النوايا للحماية ليست قائمـة      ليس أل . هذه كلها آليات تجعل وضع الموارد الطبيعية في خطر هيكلي مستمر          
خدام  التي من خاللها تم رسم مصالح كل من الفئات ال تؤدي إلى توازن حيال است               ة المؤسسي طرن األ نما أل إو

  .هذه الموارد فيجري تدميرها
أن يتم اسـتبدالهم ببـشر      بالتالي  ومن الطبيعي   . تحولوا في لبنان إلى سلعة للتصدير     وقد  . الموارد أيضا بشر  

 إلـى   إضافةهذا  . أدوارللبلدان  البشر سلعة أو كأنما     كأنما  و،   للبلد كثر مع الدور المفروض   أمون  ءآخرين يتال 
 على المهن والقطاعات وبنية مخرجات النظام       ،ال سيما حاملي الهوية اللبنانية منهم      و ،أن توزع العمالة المقيمة   

 علـى هـذه     أطيل كلها تؤشر إلى اختالل عميق في توزع الطاقة البشرية في لبنان ولن              ،التعليمي والجامعي 
  .النقطة

فقيل الكثير عـن    . التمويلعاش لبنان وما زال محكوماً بوهم أن المشكلة فيه هي           : األموالثالثاً  ومن الموارد   
   أن تنتبهوا للتعابير، وعن مؤامرات تحاك من هنا وهناك لخنـق هـذا              وأرجو بالمانحين،   عناء وتعب بات يلم 

 فعالً هـو    باألرقامبينما ما نشاهد    . إليهوما  لتمويل القطاع الخاص بسبب تضخم الدين العام         إزاحةالبلد، وعن   
عاً عاماً وخاصاً، يضعنا خارج سرب الدول جميعاً في ما خـص حجـم              تورم للجهاز التمويلي في لبنان، قطا     

في التمويل وليس عجزاً في     ض  ما نشكو منه في لبنان فائ     . الجهاز التمويلي قياساً إلى حجم النشاط االقتصادي      
  .التمويل

 إنتاجـه كـن   نه قطعاً ال يم    قاهر أل  أساسي موردنتهي بكلمة عن الوقت، وهو      بنهاية الوقت المتاح للمداخلة، أ    
ذكـر  . والً بمحو الذاكرةأ إدارته الوقت ؟ تتم إدارةكيف تتم .  فال بد من االقتصاد بهوهو يستهلك لمرة وحيدة 

 كيف نهضت بعد الحرب، منها من كـان منتـصراً           أوروبية عن دول    أمثلةبعض المنتدين على هذه المنصة      
 تكـوين   وبإعادة بحث في ذاكرتها     بإعادةموقعها   قامت كل من     األوروبيةهذه البلدان   . ومنها من كان مهزوماً   

ما حصل عندنا ائتالف بين المتقاتلين علـى أن         . ما حصل عندنا لم يكن كذلك     . بنيانها السياسي واالجتماعي  ل
فصورت الحـرب   . وهذا كان يفترض محواً للذاكرة    .  من الخارج  نهشوهايتقاسموا الدولة من الداخل بدل أن ي      

 لـيس فـي      في الممارسة،  يضاً أن التعامل مع الوقت    أ وهذا يعني    .ا عنه ونسيناه  تغاضينطارئ  وكأنها حدث   
 و وتالفي مـا يبـد     تن االستحقاقا  بات يتأسس على تحي    مقبل،وفي الوقت ال  الراهنة  نما في اللحظة    إالماضي و 

هـذا مـا   . ل قد تحصل أو ال تحصأشياءهنة على اليماً منها بااللتفاف حولها، وتأجيل ما يمكن تأجيله، والمر  أ
وثمن شـراء الوقـت     . م على شراء الوقت   وباتت اإلدارة السياسية واالقتصادية تق    . يحكم تعاطينا بالوقت  بات  

المجتمـع   هذا الجهد التأجيلي     يعفيعليها دونما أن    التعمية   و عنها ثمن شرائه قذف المشاكل والتعامي    فباهظ،  
كان ال بد أن تحصر فـي مجالهـا         مها التأجيل و  ضخّزمة  أ ثمن   ، بموارده التي تحولت إلى سلع     ، أن يدفع  من

  . وأن تواجه في حينها وبحجمها، إن لم يكن الجتناب حصولها من سبيل المالي واالقتصادياألساسي


