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مقدمة
تسعى هذه الدراسة اىل ما يعربرّ عنه عنوانها: إثبات وجود تراتب اجتامعي يف لبنان يقوم عىل املواقع املتفاوتة لسكانه من االقتصاد واملوارد 
والدخل والرثوة وعالقات اإلنتاج وامللكية. بعبارة أخرى، نريد منها إعادة االعتبار ملفهوم الطبقة يف إنتاج املعارف عن املجتمع والسلطة يف 

لبنان. 

واجه هذا الجهد عدداً من الصعوبات والتحديات أبرزها: 

أوالً، محدودية الوقت واإلمكانات، بحيث إن الدراسة مل تعتمد األبحاث امليدانية يف األساس.

ثانياً، ندرة البيانات واإلحصائيات، يف لبنان وعن لبنان، وتفاوتها وعدم الثقة دامئاً بها ومبصداقيتها وصعوبة التدقيق فيها. يزداد األمر صعوبة 
مثالً يف قياس املداخيل إذا علمنا أن امليل العام هو عدم دقة من يجري استفتاؤهم يف تقديم صورة حقيقة أوضاعهم املعاشية إما خجالً وإما 
ية اللذان يحيطان بعدد كبري من األرقام واإلحصائيات، إن حول مراتب املكلرّفني  باً من الرضائب. عىل أن األفدح هنا هو الكتامن والرسرّ تهررّ

أو حول امللكيات والرثوات، املالية منها والعقارية. 

ثانياً، قلرّة املراجع الثانوية التي تعالج الطبقات والرتكيب الطبقي لفرتة بعد الحرب. والحقيقة أنه باستثناء الكتاب الكالسييك لسليم نرص 
وكلود دوبار، وبعض التواريخ الطبقية الجزئية )التي أررّخت للطبقة العاملة وحركتها النقابية خصوصاً( ال نستطيع أن نتحدث عن تقليد 
أكادميي أو بحثي قبل الحرب. تزايد االهتامم بالفوارق االجتامعية مع إعادة اكتشاف الفقر، يف منتصف التسعينيات من القرن املايض، ثم 
ضمرت األبحاث والدراسات ألسباب مل نتبيرّنها بوضوح. ومع أن دراسات البزنس باتت فرعاً مألوفاً من فروع البحث يف غري بلد عريب، ال يبدو 
أنها وصلت بعد اىل الشواطئ الفينيقية. ما عنى أنه كان عىل الدراسة أن تنطلق مام يقارب الصفر وأن تغامر يف مجاالت عدة. اعتمدنا كثرياً 
عىل وفرة من املواد الصحافية عن معظم املواضيع املتعلقة مبجال بحثنا، مع ما يرافق ذلك من مجازفات. إال مجال التنقيب هذا مل ميكنه 

أن يشمل جردة متنظمة للصحافة االقتصادية واالجتامعية املتخصصة عىل مدى ربع القرن منذ نهاية الحرب األهلية.

ثالثاً، متيرّزت فرتة ما بعد الحرب بسيادة لون معنيرّ من املقاربة للفوارق االجتامعية شديد التأثر بالنيوليربالية، مبا فيه من قلب وإبدال يف 
املقاييس ومناهج البحث التي كانت معروفة ومعتمدة عاملياً اىل السبعينيات من القرن املايض.

ي ألبرز فكرتني سائدتني يف مقاربة املجتمع والسلطة يف لبنان. األوىل هي تلك التي ال تعرتف بجامعات إال الطوائف  أردنا بادئ بدء التصدرّ
وتختزل السياسة والدولة مبا هام نصاب الطوائف ونزاعاتها ومحاصصاتها. والثانية هي التي تنطلق من فرضيات »الدولة الفاشلة« و»املفقودة« 
رة تحتاج اىل عملية  وقصور الدولة عن عدد من مهامتها املفرتضة أو املتمناة لتصوُّر وتصوير الدولة اللبنانية بأنها غري موجودة، أو أنها مدمرّ
»بناء الدولة«. بالعكس من ذلك، انطلقنا من أن الدولة والنصاب السيايس هام أيضاً وخصوصاً نصاب الطبقات، وأن الدولة يف لبنان هي 
املجال الذي يعاد فيه إنتاج الطوائف والطبقات والتوازنات يف ما بينها وداخل كل واحدة منها. حتى أن ما يُرى اليه عىل أنه ضعف وغياب 

. يف الدولة يعود يف حاالت عديدة اىل سلب أدوارها املفرتضة ملصلحة استقاللية الطوائف ورضورات االقتصاد الحررّ

آثرنا الرتكيز يف الفصل األول من هذه الدراسة عىل عدد من املسائل املنهجية يف مقاربة الطبقات والرتاتب الطبقي وتكيرّفها مع ميزات 
إلنكار وجود  املميزة  األشكال  بنبذة عن  نبدأ  اللبناين.  كاالقتصاد  اإلنتاجية، ذي وجهة خارجية  البنية  ريعي، هزيل  اقتصاد  وخصوصيات 
الطبقات واالستغالل والفقر يف األيديولوجيا السائدة. وننتقل من ثم للنظر يف الطوائف والطبقات، مبا يتجاوز فصل الواحدة منها عن األخرى 
يف امتداد عزل النصاب السيايس عن االقتصاد، والعكس بالعكس، من أجل إعادة االعتبار للتقاطع بني البنية الطائفية والبنية الطبقية، يف 

إطار الرسملة املتزايدة للمجتمع اللبناين، والتشابك والتأثري املتبادل بينهام. 
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ندرس يف الفصل الثاين أبرز التطورات االقتصادية واالجتامعية والسياسية لفرتة بعد الحرب األهلية. ونركرّز بنوع خاص عىل مرشوع اإلعامر 
الذي قاده الرئيس الراحل رفيق الحريري الذي حقق االنتقال اإلشكايل من اقتصاد ليربايل اىل اقتصاد نيوليربايل متعومل يف ظل اإلمساك املتزايد 
بالسلطة من قبل فريق من املرصفيني والعقاريني واملستوردين وزعامء امليليشيات املرتسملني وحديثي النعمة من أثرياء الهجرة. ونقيس أثر 

العوملة املتجددة لالقتصاد سلباً أو إيجاباً عىل الفوارق االجتامعية. 

يحاول الفصل الثالث رسم حدود األوليغارشية ويبنيرّ مفاصل سيطرتها عىل االقتصاد والسلطة ويتابع منو الهولدنغ، الشكل الجديد مللكية 
رأس املال وإدارته، وقياس مدى تقدم أو تراجع الرتكرّز االقتصادي )االحتكار( والطابع العائيل للمؤسسات الرأساملية. وهنا نثري السؤال حول 

التمثيل السيايس للربجوازية.

يتناول الفصل الرابع رسم حدود الطبقات الوسطى، ومتايز رشائحها املختلفة. ونحاول اإلجابة عن السؤال عن صحة ما جرى تداوله أكادميياً 
وبحثياً وإعالمياً خالل السنوات األوىل بعد الحرب األهلية عن انكامش الطبقات الوسطى العددي وتردرّي مستواها املعييش. ويتطررّق الفصل 
اىل الطبقات الوسطى مبا هي الطبقة األكرث استجابة للنزعة االستهالكية املتفاقمة يف املجتمع اللبناين. ونثري هنا أيضاً السؤال عن السلوك 

السيايس للطبقات الوسطى.

عليه،  والسيطرة  العام،  العاميل  االتحاد  لتفتيت  الساعية  الحاكمة  الطبقة  عمليات  مسار  فيه  نتناول  العاملة  القوى  عن  الخامس  الفصل 
وندرس حالتي نضال خاضها العامل وموظفو التعليم الرسمي والقطاع العام يف حركة اجتامعية خالل األعوام 20١١-20١3 خارج أطر الحركة 
النقابية الرسمية. ونختم بالنظر يف مسألة الفقر ومشاريع تخفيضه من منظار الهيئات االقتصادية الدولية وبناًء عىل إرشاداتها لبلوغ أهداف 

»األلفية«.

متهيداً لهذه الدراسة، ويف سياقها، قمنا بتجميع ثبت للمراجع باللغتني العربية واإلنكليزية )دون إهامل الفرنسية حيث أمكن( يشمل املنهج 
والنظرية واملراجع عن األقطار العربية وعن لبنان. 

مل تكن لهذه الدراسة أن تتحقق لوال إسهامات ميسون سكرّرية، أستاذة االنرثوبولوجيا الجامعية، ورشا أو زيك، الباحثة يف االقتصاد السيايس 
ومسؤولة قسم االقتصاد يف جريدة »املدن« اإللكرتونية، التي غطت كل أوجه البحث واملقابلة والتنقيب عن املعلومات واملراجع والتفكري 

ل وحدي املسؤولية عن الصيغة النهائية لنص الدراسة.  املشرتك. عىل أين إذ أشكر الزميلتني عىل دورهام، فإين أتحمرّ

س للمرشوع انطالقاً ووافق عىل متويل  أخرياً ليس آخراً، كلمة شكر لفريق مكتب »مؤسسة هرنيش بول« للرشق األوسط يف بريوت الذي تحمرّ
جهد الباحثني الثالثة عىل أمل أن تكون هذه املقدمات لدراسة الطبقات االجتامعية يف لبنان فاتحة تعاون حول هذا املوضوع. 

فواز طرابليس
ترشين األول ٢٠١٣

الفصل األول

نقاط استدالل مهنجية

١- اإلنكار 
إن إنكار وجود الطبقات أمر ال يفاجئ. لكل نظام اجتامعي منطقه الخاص يف إخفاء أشكال التمييز والالمساواة واالستغالل بني أعضائه. 

يتوقف األمر عىل الكيفية التي بها يتم اإلنكار وأشكال التغطية والتمويه املختلفة.

إنكار االستغالل. يكتب ميشال شيحا يف إنكار االستغالل أن اللبناين »يجلب ثرواته من أقايص األرض فال ينزل الرضر بأحد من اللبنانيني 
البُعاد، وال يستغلرّ عرق مواطنيه. وليس أخرياً لالشرتايك أو لعالِم االجتامع أي مأخذ عليه. وليس يف العامل، عىل كل حال، مرسٌِف مثله وال 
أسخى منه« )شيحا: ١962، ١30(. تفرتض املعادلة تعريفاً للبناين يخرتله باملغرتب مثلام تفرتض التسليم بأن الرثوات املجلوبة من »أقايص 
اللبنانيني، »البُعاد« عن مصدر الرثوات مع أنهم ليسوا »بُعاداً« عن مواقع  داخلياً يرضرّ بسائر  اقتصادياً واجتامعياً  األرض« ال تنتج نظاماً 

استثامرها، أو يستغل عرق املواطنني. 

إنكار وجود ثروات كربى. عىل املنوال نفسه، ينفي غسان تويني وجود ثروات كبرية لدى اللبنانيني ألنهم يعملون برثوات غريهم دون أن 
ة عن املال الحالل واملال الحرام ألنها ال تزال  تكون »ملكهم الحالل«. )غسان تويني، النهار، العدد السنوي، ١966( وهي زلرّة لسان معربرّ
عالقة بتحريم ديني تجاه املال وأصحابه، يذكرّر بكالم السيد املسيح عن ضعف حظوظ األغنياء يف دخول الجنة. مهام يكن، ليس هناك أي 
تعارض بني الشغل مبال الغري وتجميع الرثوات الكبرية. والحال أن العكس هو الصحيح. ذلك أن اللبنانيني األكرث ثراًء هم الذين جمعوا ثرواتهم 

املليونية أو املليارية من الخارج وعن طريق العمل برثوات الغري! وهم أثرياء يعرفهم األستاذ غسان تويني جيداً جداً. 

ت اىل جبل لبنان والساحل  إنكار الفقر وتغريبه. ينسب ميشال شيحا الفقراء يف لبنان االستقالل اىل الوافدين من امللحقات واملناطق التي ضمرّ
لتكوين »لبنان الكبري« العام ١920. وهو يحرص عىل متييز فالح جبل لبنان )»لبنان الصغري«( عن الفقراء الوافدين اىل املدن الساحلية من 
L’Orient Le Jour، ١99٤/١2/28(. وال يرتدد شيحا يف  أعيد نرشها يف  بالفرنسية بعنوان »التجارة واألخالق« ١9٤0  امللحقات )محارضة 
الدعوة اىل إخفاء الفقر والفقراء، عىل األقل عن عيون السيرّاح واملصطافني، حني يقول »فلنبدأ بتوزيع البزرّات الرسمية )وأدوات التنظيف( 

لني يف املوانئ ومحطات القطارات« )طرابليس: ١999، ١39(. عىل الحامرّ

وسوف يتكرر هذا اإلدغام بني الغرباء والفقر يف مناسبات عديدة، منها الحملة التي تصاعدت يف إحدى املناسبات التي اكتشف فيها لبنان 
الفقر والغرباء معاً يف العام ١965. حينها دعا النائب األب سمعان الدويهي اىل إحصاء عدد البؤساء الذين نعتهم بالغرباء ووصفهم بأنهم 
»الذين يرسقون اللقمة من فم اللبنانيني« ويشكلون »مصدر الننت والفساد واملرض يف كل املقومات األخالقية واإلنسانية والروحية للبلد«. 
واملالحظ أن املتهمني برسقة اللقمة من فم اللبنانيني كانوا متهمني أيضاً من قبل األب النائب بأنهم يبيعون أرساره املرصفية للخارج، فلم 
يكن مثة تطابق الزم بني الفقر والغربة هنا. واملترّهم ببيع األرسار املرصفية للخارج مل يكن غري يوسف بيدس الذي تآمرت الطبقة الحاكمة 

عىل إفالس مرصفه. )وضاح رشارة: ١980، هامش ٧٤0-٧٤١؛ طرابليس: ١999، ١٤١-١٤2(

إخفاء السلطة الطبقية بالسياسة. تحت عنوان »من يحكم لبنان؟« عقدت جريدة »النهار« ندوة صحافية شارك فيها عدد من قادة الرأي 
هم: سمري فرنجية وسيمون كرم وطالل الحسيني وكريم مروة وعاصم سالم. أجمع املنتدون عىل اإلجابة عن السؤال بـ»سورية«: سورية هي 

نقاط استدالل مهنجية
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من يحكم لبنان )املقصود النظام السوري(. شذرّ كريم مروة، نائب األمني العام السابق للحزب الشيوعي اللبناين، عن اإلجامع عىل أن النظام 
السوري يحكم لبنان. تهكرّم مرورّة من زمن كان يرى فيه أن لبنان محكوم من طبقة اجتامعية. فإذا الشيوعي السابق صار يرى أن من يحكم 
لبنان »قوى خفية« مرتبطة بالخارج. فدعا اىل »كشفها« أوالً قبل الجزم بأن النظام السوري هو من يحكم لبنان. فردرّ عليه النائب فرنجية بأن 
ال خفاء يف األمر، فحاكم لبنان معروف: إنه سورية )يقصد النطام السوري(. أما املهندس عاصم سالم، فلم يحاجج يف مسألة وجود التحكم 
السوري، إال أنه شذرّ عن التوافق إذ أشار اىل أن »أقوى القوى املتحكمة بلبنان هي قوة املال«. مل ترث مالحظة سالم أي اهتامم من زمالئه يف 

الطاولة املستديرة )النهار، 6/200١/١( 

إخفاء السلطة الطبقية بالطوائف. وهذا ال يحتاج اىل مراجع أو أدلة، فهو لون من اإلنكار قائم عىل بديهية التعريف وقورّته: لبنان بلد 
طوائف، أو بلد طائفي، فال حاجة لتأكيد هويته وال نفي ما ليس هو. بناًء عليه، فلام كان النظر اىل الطائفية مبا هي »آفة« و»وباء« صارت 
اآلفة سبباً لسائر اآلفات والوباء مولرّداً لألوبئة. فخالل الحراك الشبايب تحت شعار »الشعب يريد إسقاط النظام الطائفي« كنَت تشاهد عىل 

الجدران شعاراً يقول »ملاذا يوجد فقر يف لبنان؟ ألنه يوجد نظام طائفي!«. وقس عىل ذلك.

عاته اعتبار البنية  إنكار وجود الطبقات لعدم تطابقها مع توصيف معينّ للطبقات. ويتم هذا اإلنكار مبزيج من الحرسة واالستنكار. من منورّ
الطبقية اللبنانية »مشورّهة« يف أدبيات اليسار اللبناين، لعدم تطابقها ومواصفات الطبقات يف املجتمعات الرأساملية الصناعية وعدم تقيرّدها 
طة عن استقطاب برجوازية/بروليتاريا. وأحياناً أخرى، يطال التشويه الطبقات الوسطى بسبب خالئطها الطوائفية مبا هي  بثنائيتها املبسرّ

أمناط حياة ومنظومات قيم ناجمة عن تلك الخالئط، فتبدو الطبقة الوسطى مشورّهة ألنها تتداخل بها الطائفة )حداد: ١996( 

٢- التحوير النيوليربايل يف قياس توزيع المداخيل

منهجية متمحورة عىل السوق

من  بديالً  واالستهالك  التوزيع  مقاييس  فتحلرّ  السوق،  عىل  االجتامعية  والالمساواة  الطبقية  الفوارق  لدراسة  الجديدة  املنهجية  تتمحور 
مقاييس اإلنتاج ووسائله وعالقاته. وال عجب، ما دامت األسواق محور الحياة االقتصادية الجديدة والطاقة املفرتض أنها املحررّكة للكون يف 
عرص العوملة. بناًء عىل هذا االنقالب، يحتَسب توزيع الدخل ال من خالل تقدير الرثوة وامللكية وحصص فئات السكان من الدخل األهيل 
بقدر ما يحتسب بناًء عىل الرتاتب يف املداخيل واالستدالل عىل هذه من خالل اإلنفاق بالدرجة األوىل. وتجري محاسبة الرتكرّز االقتصادي 
ب عن االحتكار( بناًء عىل خرقه قوانني التنافسية، املبدأ الرئيس الشتغال األسواق. وتلقى تبعات الفساد عىل تضخم الجهاز  )التعبري املهذرّ
اإلداري واملوازنات »الثقيلة« واإلنفاق عىل الخدمات االجتامعية. وأخرياً ليس آخراً، يعاد النظر جذرياً يف مفهوم العدالة االجتامعية بقلبه 

رأساً عىل عقب من مقياس املساواة اىل مقياس االعرتاف بالتاميز واالختالف. 

دراسة الفقر ال الرثوة

والرتكيز هنا هو عىل دراسة الفقر عىل حساب دراسة الِغنى/الرثاء بحيث ال تطاول إحصائيات توزيع املداخيل واإلنفاق مداخيَل األغنياء يف 
معظم األحيان، حيث السقف األعىل للمداخيل العليا يف تلك الدراسات عن الفقر أو توزيع الدخل ال يصل اىل أبعد من مداخيل الرشيحة 

املتوسطة من الطبقات الوسطى.

يف النهج الدويل الجديد الحتساب توزيع املداخيل، املعتمد لبنانياً، كام يف »دراسة أحوال املعيشة« )إدارة اإلحصاء املركزي: ١99٧، 200٤، 
200٧( ترتاتب فئات الدخل هرمياً يف تسع فئات عىل أساس الدخل الشهري. تتكورّن الفئة العليا من رشيحتني، األوىل ٤،3٪ من السكان 

وترتاوح مداخيلها بني 3،3 ماليني و ٤،9 ماليني لرية شهرياً )أي 25 ألف دوالر سنوياً( والثانية فئة الـ 0،3 التي تبلغ مداخيلها 5 ماليني لرية 
شهرياً )أي أربعني ألف دوالر سنوياً(. املالحظ أن نسبة الفارق بني الدخل األدىن واألقىص يف تقرير »ارفد« تبلغ ١2/١ وتلك املعتمدة يف 

دراسة العام ١99٧ ١٧/١ تقريباً. 

أما يف دراسة أحوال املعيشة للعام 200٧، فإن أعىل من فئات الدخل، فئة الـ 3،3١٪ من السكان، يرتاوح دخلها بني 5 ماليني )١500 دوالر( 
وصوالً اىل عرشين مليون ل ل )١3 الف دوالر( يف الشهر. وتتكون من رجال أعامل، نواب، وزراء، كبار املوظفني، الخ.

الواضح أن هذا الرتاتب الهرمي للدخل يحصل دون البحث يف مصادره - العمل، الريع، الربح، الخ. - وبغض النظر عن القطاع االقتصادي 
الذي يتم فيه، وعن ملكية رأس املال ووسائل اإلنتاج وأدواته. وهو منهج يدرس الفقر ال الرثوة، بل يحجب قياس املداخيل املرتفعة إذ يقف 
ى مدخوالً متوسطاً من مداخيل الطبقات الوسطى. هكذا يبدو أن الفارق اإلحصايئ بني  عند سقف الـ ١3 ألف دوالر يف الشهر، وهو ال يتعدرّ
ى ١5/١ يف حني أن الفارق الحقيقي يف مروحة املداخيل هو بني 2،٤00 دوالر سنوياً ملداخيل الحد األدىن  أعىل املداخيل وأخفضها ال يتعدرّ
ومداخيل يف الطبقة الوسطى تزيد عن 2٤0،00 دوالر سنوياً ومداخيل يف الربجوازية واألوليغارشية تصل اىل 2،٤ مليون دوالر يف السنة ويزيد. 

القضاء عليها، ال مبا هي تعبري عن  وال يقترص األمر عىل هذا النمط من قياس الفقر، بل إن معالجة الفقر تتم عىل اعتباره آفة مطلوباً 
اختالالت يف البنية االجتامعية يجب تصحيحها وال نتاج سياسات اقتصادية معينة يجب تعديلها أو اإلقالع عنها. 

الرتجمة النيوليربالية ملكافحة الفساد

والفساد يف أبسط تعريف له، حسب »مؤسسة الشفافية العاملية«، ينتج من »استغالل الوظيفة العامة ألغراض الكسب الشخيص«. 

ويف الرواية النيوليربالية للفساد، يجري توجيه األنظار اىل املوظف اإلداري املرتيش واملفَسد ال اىل الرايش واملفِسد أيضاً، والرايش واملفِسد هو 
من ميلك ما يكفي من املال ملامرسة الرشوة واإلفساد ويتمتع عادة مبا يكفي من النفوذ لحامية الفاسد وغض النطر عن حالة الفساد. علامً 
أن الفساد األكرب أي ذلك الذي يؤثر اقتصادياً واجتامعياً هو فساد الحكام الذين يستغلون مواقعهم يف السلطة والدولة ألغراض »الكسب 
الشخيص« باملليارات من الدوالرات عىل حساب »املال العام«. وعادًة ما تجري تغطية هذه الحاالت مبصطلح »الهدر«، ما يعيد البحث يف 
اإلنفاق الحكومي من جديد. ومصطلح »الهدر« مناسب ألنه يسمح لدعوات وقف الهدر والشفافية ومكافحة الفساد بأن توظرّف بالدرجة 
األوىل يف خدمة رشوط »البنك الدوىل« عن ترشيق اإلدارات الحكومية باالختصار العددي؛ وتسليم خدمات حكومية متزايدة اىل القطاع 
الخاص باسم »الحوكمة«؛ وتخفيض املوازنات اإلدارية والحكومية؛ ووقف الدعم الحكومي للمواد الغذائية واملحروقات؛ والحد من الرعاية 
االجتامعية ومن إعادة التوزيع االجتامعي. ما عدا ذلك، يكرث التبشري واملناشدات األخالقية، أو تنظيم الورشات التدريبية التي تدررّب عىل 

االلتزام بـ»أخالقيات الِبزْنِس«.

القلب واإلبدال يف مفهوم العدالة االجتامعية

ة للعدالة االجتامعية يركرّز بنوع خاص عىل تسييس الثقافة وعىل الحق يف االختالف والتاميز  انترش يف عرص العوملة تعريف جديد كل الِجدرّ
للهويات - الجندرة والعرق والِْمثلية واالثنية والدين والقومية. وقد طغى هذا املفهوم للعدالة االجتامعية عىل إعادة التوزيع االجتامعي 

للموارد والرثوة والدخل األهيل بناًء عىل مبادئ »املصلحة العامة« وتكافؤ الفرص واملساواة. 

أطلقت نانيس فريزر تسمية »نزاعات حول االعرتاف« عىل تلك النزاعات الرامية اىل التأكيد عىل الهويات »املختلفة« والناجمة عن تسييس 
العادل للموارد والرثوة  التوزيع  البُعد. ينطوي يف بعده األول عىل  الثقافات. فاقرتحت يف املقابل مفهوماً شامالً للعدالة االجتامعية ثنايئ 
والدخل األهيل. وينطوي يف بعده الثاين عىل »االعرتاف املتبادل« بديالً من مجرد »االعرتاف«. عىل أن هذه الثنائية لدى فرايزر ثنائية جدلية 
ل من مفهومي العدالة االجتامعية التوزيعي واالعرتايف يف آن معاً. فهي تدعو اىل أن تشمل العدالُة التوزيعية كَل ما ميسرّ االستغالل  تعدرّ

نقاط استدالل مهنجية
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املتبادل«  »االعرتاف  اىل  االجتامعية  العدالة  دعاَة  املقابل،  يف  فريزر،  وتدعو  الخ.  العمل،  سوق  يف  والتمييز  والنبذ  والتهميش  والحرمان 
باالختالفات، أي عدم اختزال العدالة االجتامعية باالعرتاف بهوية جامعة محددة مبا هم جامعة، وإمنا االعرتاف مبواقع األفراد التابعني لتلك 

الجامعة مبا هم رشكاء فعليون يف التبادل االجتامعي، أي رشكاء كاملو العضوية والحقوق يف املجتمع. )فريزر: 200١(
الطبقة الوسطى طبقة النيوليربالية بامتياز  

ال جدال يف أن الطبقة الوسطى هي الطبقة األثرية لعرص العوملة والنيوليربالية. )ثريبورن: 20١2( فهي الطبقة األكرث ارتباطاً باألسواق، واألكرث 
استهدافاً باملوجة الجديدة من االقتصاد االستهاليك، باإلضافة اىل تصويرها عىل أنها صاحبة املصلحة األكرب من غريها يف الدميقراطية وعىل أنها 
حاضنة األمن واالستقرار يف البلدان النامية خصوصاً. وغالباً ما يجرى تجيري العالقة بني الطبقات الوسطى والدميقراطية ملصلحة إقامة الصلة 

السببية بني الليربالية االقتصادية والليربالية السياسية.

يف البلد الوحيد يف العامل حيث التعريف الوحيد للسكان هو التعريف الِعرقي، مل نعد نسمع منذ االنهيار املايل األخري إال التحليالت واألحاديث 
والوعود عن الطبقة الوسطى. وخالل خطب ومناقشات وسجاالت الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية األخرية يف الواليات املتحدة األمريكية، 
كان جلرّ تركيز الرئيس أوباما هو عىل تراجع مداخيل الطبقات الوسطى، وكان كلرّ تشديده هو عىل رضورة »تحسني أحوال الطبقة الوسطى«. 

العاميل«، تعلن أن حلمها هو  الربازيل، والقيادية يف »الحزب  القارة األمريكية، ها هي ديلام روسيف، رئيسة جمهورية  الجنوب من  ويف 
التي تتحدث عنها روسيف تلتقي مع  »تحويل الربازيل اىل بلد كل سكانه من الطبقة الوسطى« )ثربورن: 20١2، ١٤( وعملية التحويل 
املقياس الذي تعتمده مؤسسات األمم املتحدة التنموية واملالية باعتبار االنتامء اىل الطبقة الوسطى بات املقياس الدالرّ عىل الخروج من 
حالة الفقر. ومعروف أن »وأد« الفقر يقع عىل رأس أهداف األلفية. وقد عيرّنت األمم املتحدة العام 20١5 موعداً لعملية »الوأد« هذه. مل 
تحقق الخطة كامل أهدافها. ويتبني من احصائيات األمم املتحدة أنه قد أنجز تخفيض الفقر املدقع عىل النطاق الكوين بنسبة النصف خالل 
السنوات العرشين املاضية. ولكن وعداً أطلقه الرئيس أوباما )يف شباط/فرباير 20١3( بأن الواليات املتحدة سوف تنضم اىل حلفائها لوأد الفقر 

املدقع خالل العقدين املقبلني، ألهَم رئيس البنك الدويل، جيم يونغ كيم، عىل إعالن العام 2030 هدفاً كونياً لوأد الفقر. 

تكلم الرئيس أوباما عن الفقر املدقع، أما رئيس البنك الدويل فتكلم عن الفقر بعامة. والرقم املتوافق عليه لحدرّ الفقر هو دوالر وربع يف 
اليوم. وتعزو وكاالت األمم املتحدة النجاحات يف عملية »وأد« الفقر اىل عاملني: النمو االقتصادي السنوي، الذي يُنَسب اليه ثلثا الدور يف 
مكافحة الفقر، فيام يُعزى الثلث اىل منو املساواة االجتامعية. واملفارقة يف األمر أنه يجري تسجيل هذه الواقعة دون تقديم أدلرّة واضحة 
عليها، خصوصاً أن الصني، وهو البلد الذي حقق أبرز نتائج يف مكافحة الفقر، مل يستِعن بربنامج األمم املتحدة وهو البلد الذي يرتفق فيه 
الت الفوارق الطبقية. مهام يكن من أمر، تبقى الصني املثال األبرز للنجاح يف وأد الفقر. وعىل جدول أعامل حكومته  وأد الفقر مع منو معدرّ

أن ال يبقى صينيون يعيشون تحت حد الفقر بحلول العام 2020. 

ولكن هل تجاوز خط الفقر يعني سلفاً االرتقاء اىل مصاف الطبقة الوسطى؟ هذا ما توحي به األمم املتحدة وبرنامجها ملكافحة الفقر، إذ 
ني اىل الطبقات الوسطى يف آسيا خالل الفرتة األخرية بلغ 500 مليون إنسان، وإن العدد سوف  متثل عىل الصني وآسيا بالقول إن عدد املنضمرّ
يتضاعف ثالثة أضعاف يف السنوات السبع املقبلة ليصري العدد اإلجاميل للمنضمني اىل الطبقات الوسطى ملياراً و ٧00 مليون إنسان يف العام 
2020. )نوفيل أبرسفاتور، 20١3/9/١2( املؤكد أن األخذ بهذه الفرضية يعني تعيني حدود مفرطة التدين ملداخيل الطبقة الوسطى، كام سرنى 

الحقاً!

وينبغي التذكري بأن هذا اإلطار املعياري األممي أورث الباحثني يف الوقت ذاته ولفرتة طويلة مقولة نقيضة تتخوف من »انهيار الطبقات 
الوسطى«، بل تجزم االنهيار جزماً، حتى صار االنهيار ترسيمة عاملية يجب العثور عليها يف دراسات توزيع الدخل أينام كان. 

٣- يف تعريف الطبقات

كيف النظر اىل الالمساواة؟

تنتمي أشكال التعبري عن الفروقات االجتامعية املذكورة أعاله اىل منهج واحد هو املنهج الهرمي الذي يرصف الطبقات مبا هي فئات دخل 
نزوالً من قمة ضيقة من األغنياء اىل قاعدة واسعة من الفقراء وما بينهام من متوسطي الحال. املنهج اآلخر هو املنهج العالئقي، الذي نطمح 
اىل استخدامه يف هذه الدراسة، وهو الذي ينطلق من أنه ال طبقات مجررّدة، مرصوفة بعضها فوق بعض، بل برش تربطهم عالقات اجتامعية 
هي املدخل لفهم الالمساواة يف ما بينهم. ولعل أفضل متثيل عىل هذا املنهج العالىقي حكمة اإلمام عىل بن أيب طالب حني قال »ما ُحرِم فقرٌي 

إال مبا ُمترّع به غني«. وعىل عكس املبدأ الهرمي الجامد، فاملنهج العالئقي حريك، رصاعي، وقوامه مبدآ السيطرة واالستغالل. 

ميكن أخذ تعريف فالدميري لينني للطبقات نقطة انطالق للبحث ألنه األكرث شموالً للعوامل التي تعررّف الطبقات دون أن تغفل املداخيل أو 
سلطة القرار: »الطبقات مجموعات كبرية من البرش تتاميز/تختلف بعضها عن بعض باملوقع الذي تحتله يف نظام محدد تاريخياً من اإلنتاج 
االجتامعي، وبعالقتها بوسائل اإلنتاج، وبدورها يف تنظيم العمل االجتامعي، وبالتايل بأحجام الحصة من الرثوة االجتامعية التي تترصنّف بها 
وبوسيلة االستحواذ عىل تلك الرثوة. إن الطبقات مجموعات من البرش ميكن لواحدة منها أن تستحوذ عىل عمل أخرى نظراً للمواقع املختلفة 

)25-2٤ ،ABC( »التي تحتلها يف نظام محدد من االقتصاد االجتامعي

اىل هذا التعيني ميكن أن يضاف مفهوم الحراك االجتامعي. فعىل عكس ما ينسب اىل الطبقات من أنها تشكيالت جامدة، فإن لها حدوداً 
مفتوحة نسبياً تسمح لألفراد بعبورها حسب تغريرّ أحوالهم االقتصادية. وهو عبور باتجاهي النزول والصعود. بل إن الحدود عادة ما تكون 

غامئة وغامضة تورث التصنيف واألبحاث صعوبات كبرية. 

ويف تصنيف الطبقات، ينبغي التمييز مع انطوين غيدنز بني منط اإلنتاج الرأساميل الصناعي الذي يتميرّز بأنه »مجتمع طبقي« حيث الطبقة 
يها غيدنز »مجتمعات ذات انقسامات طبقية، وحيث ال تكفي  هي »املبدأ املؤسس/الناظم« للمجتمع، والبلدان الرأساملية التابعة التي يسمرّ

 )١993 :Giddens( .»الطبقات كمبدأ تنظيمي أوحد للمجتمع وتفسريي أوحد للرتاتب بني البرش داخلها

إن تقليد التحليل الطبقي مل يغفل مرة املراتب. وهي بحسب موريس غودلييه، ملخرّصاً ماركس، »هرمية من الجامعات امتاز أفراُدها ببعض 
املدينة والريف، والنشاطات  فيها  بالوالدة اىل جامعة محلية قد متتزج  النتامئهم  أو ُحرموا منها، وفقاً  املادية،  أو غري  املادية  النشاطات 

الزراعية مع املدينية«. وهو تعريف ينطبق عىل الطوائف واملذاهب اللبنانية دون شك. ولنا عودة اىل هذا املوضوع.

ان سوق العمل الرأساميل يكون دامئا أُفقينّ  يه »أثننة تقسيم العمل الرأساميل«، معترباً  من جهته، يشدد اميانوئيل فالرستني عىل ما يسمرّ
االنقسام، يرتكز عىل أشكال من االستغالل قبل رأساملية. ويستتبع ذلك سلفاً رضورة عدم خلط أواليات إعادة إنتاج االقتصادية الرأساملية 

بأواليات 

إعادة اإلنتاج االجتامعية، أي إعادة إنتاج تلك البنى، أي األرسة والقبيلة واإلثنية واملذهب الديني )املسيرّس واملقونن(. ينجم عن ذلك ثالثة 
مرتتبات. 

األول أن التضامن الطبقي يلعب دوره يف املجتمعات الرأساملية التابعة لكنه يتداخل مع أشكال تضامن أخرى عائلية وإثنية ومذهبية وما 
شابه. 

والثاين أن هذه املراتب، أي الجامعات التي ترتبط يف ما بينها بعالقات القرابة والجندر والدين واملذهب واإلثنية، ليست مجرد انعكاس 
للعالقات الطبقية بل تتقاطع معها، دون أن تتطابق، علامً أنها تبقى محكومة بالبنية الطبقية، يف نهاية املطاف، باملقدار الذي تسيطر فيه 
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هذه عىل الوصول اىل مختلف املوارد االجتامعية، أي عىل الفائض االجتامعي )Balibar and Wallerstein: ١988; فالرستي: 20١3-20١2، 
 )220-2١2

بتنظيم أنفسهم يف كيانات اجتامعية،  للناس  باملراتب يف مجتمع رأساميل يعني »السامح  السيايس والقانوين  الثالث واألهم، أن االعرتاف 
وثقافية وسياسية، قادرة عىل املنافسة مع كيانات أخرى عىل االحتياجات والخدمات التي تعترب ذات قيمة يف بيئتهم« )فالرستي: 20١2-

)2١5 ،20١3

بناًء عليه، ميكن القول إن املجتمعات املعنية يتم فيها النزاع لالستحواذ عىل الفائض االجتامعي بني املراتب والطبقات وداخل كل واحدة 
من هاتني البُنيتني. من هنا أهمية الرتكيز عىل ثنايئ السيطرة واالستغالل وحسن التمييز بينهام، حيث السيطرة )السياسة( هي القدرة عىل 
اقتصادية من عمل اآلخرين، وبعبارة أخرى: االستحواذ عىل  التحكرّم بنشاط اآلخرين فيام االستغالل )الطبقة( هو االستحواذ عىل منافع 

 .)١09-١0٧ ،2009 :Wood( الفائض االجتامعي

الوعي الطبقي

سنتحاىش يف حدود هذه الدراسة الخوض يف موضوع تعريف الطبقات بناًء عىل معيار الوعي الطبقي ودرجاته، مع اإلشارة اىل أهمية النتائج 
الكاشفة للوعي وااليديولوجية الطبقيني التي تضمنتها مقابالت دوبار - نرص يف كتابهام الكالسييك. 

ميكن االكتفاء باإلشارة اىل ردرّ فالرستني عىل مقولة فيرب القائلة إن الوعي الطبقي يتجىلرّ أكرث ما يتجىلرّ عندما يحصل تغيري تقني أو تحورّل 
اجتامعي. يخطرّئ فالرستني مقولة فيرب فيقول: »يحتل الوعي الطبقي املقدمة يف ظرف أكرث ندرة من ذلك: أي يف وضع »ثوري« عندما يكون 
الوعي الطبقي التعبري االيديولوجي عن الحالة الثورية والدعامة االيديولوجية لها يف آن معا.« )فالرستي: 20١2-20١3، 2١8(. عىل أنه ميكن 
أخذ أطروحة فيرب وردرّ فالرستني عىل محمل آخر وهو القول إن الطبقات كائنات تظهر اىل السطح يف ظروف معينة ويف غمرة املامرسات 

والرصاعات املهمة. 

ومن جهة ثانية، فام يتجىلرّ باستمرار يف التجربة التاريخية هو حقيقة أن الطبقات الحاكمة واملالكة واملسيطرة واملستغلرّة هي األشد وعياً 
طبقياً من الطبقات األخرى.

٤- العالقة بني الطائفي والطبقي
يف العام ١9٧٤، كتب كلود دوبار مساهمة بالفرنسية بعنوان »البنية الطائفية والطبقات االجتامعية يف لبنان« )دوبار: ١9٧٤، 328-30١( 
عرض فيها نتائج األبحاث التي أجراها منذ سنوات مع زميله سليم نرص والتي صدرت العام ١9٧6 بعنوان »الطبقات االجتامعية يف لبنان« 

)نرص ودوبار: ١982(.

يتعررّض دوبار يف املقالة اىل اإلشكالية النظرية عن العالقة بني الطوائف والطبقات. وإذ يستبعد كل تحليل يختزل ميكانيكياً كل الظواهر 
االجتامعية اىل الرصاع بني الطبقات، يقول بوجوب االعرتاف بالوجود املتزامن يف البنية االجتامعية اللبنانية لبُنيتني، بنية سياسية - طوائفية، 
د الجامعات االثنية الدينية املختلفة )خصوصاً املسيحيني واملسلمني( وبُنية  يعررّفها عىل أنها »مجموع املواقع والعالقات الرمزية التي توحرّ

. طبقية تتكورّن من املواقع والعالقات االجتامعية الناجمة عن نظام اقتصادي معنيرّ

بناًء عليه، يدعو الكاتب اىل قطيعة مزدوجة: قطيعة مع املثالية الثقافوية التي تنكر كل فاعلية للقاعدة االجتامعية، وقطيعة مع املادية 
امليكانيكية التي تنكر كل استقالل لـ»العالقات االجتامعية التقليدية« )دوبار: ١9٧٤، 3١2( هكذا يعنيرّ دوبار منهجه )املشرتك مع نرص( عىل 
ل من بنية  أنه البحث عن الكيفية التي متكرّن هذه البنية من العالقات االقتصادية، يف تحديدها املامرسات االجتامعية لألفراد، من أن تعدرّ

العالقات الرمزية التي تنتظم أوالً وفق منطق طائفي ال ميكن اختزاله اىل عالقات اقتصادية فعلية« )دوبار: ١9٧٤، 3١3(  

لقد أبانت العيرّنة التي درسها نرص ودوبار مدى التقاطع بني التمييز )واالمتياز( الطائفي والتمييز )واالمتياز( االجتامعي الطبقي. فقد شكرّل 
املسيحيون، واملوارنة خصوصاً، أكرثية يف الطبقات العليا واملتوسطة، فيام شكرّل املسلمون، وخصوصا الشيعة، األكرثية يف الطبقات الشعبية 
املدينية منها والريفية. وشددت الدراسة عىل التفاوت يف فرص التعليم مبا هي أبرز مظاهر التمييز الطوائفي - االجتامعي حيث إن 60٪ من 
وا املرحلة االبتدائية، فيام النسبة ال تتعدى الـ 28٪ عند املسيحيني. وعكساً، يف حني أتمرّ 3٤٪ من املسيحيني املرحلة  املسلمني يف العيرّنة مل يتمرّ
الثانوية فإن ١5٪ فقط من املسلمني كان قد أمتها. )دوبار: ١9٧٤، 3١9-32٤( عىل أن هذه الفروقات يف االمتياز التعليمي - االجتامعي ال 
تقترص عىل التفاوت بني املسيحيني واملسلمني مبا هام جامعتان طائفيتان، ذلك أن التفاوت اإلسالمي - املسيحي يف فرص التعليم قائم ضمن 

الطبقات الوسطى بني مسلمني ومسيحيني أيضاً.

بعد الشغل عىل مقياسني آخرين يقسامن الطبقات عىل أساس طائفي - املواقف املتباينة من العروبة ومن النظرة اىل املسألتني الطائفية 
والطبقية - يخلص دوبار اىل »أن االنقطاع الظاهر بني الحيز السيايس والحيز االقتصادي يف تشغيل املجتمع اللبناين ناتج من متفصل مزدوج: 
متفصل األوضاع االقتصادية االجتامعية عىل االنتامءات الطوائفية من جهة، ومتفصل العالقات الطوائفية عىل املؤسسات السياسية من جهة 
أخرى. إن البنية الطوائفية تشكل إذاً مستوى وسيطاً بني األوضاع االقتصادية االجتامعية والوقائع السياسية، مستوى قد يفيد مبا هو حاجز 
م لها )...( وهكذا فإن الذين يراكمون االستغالل االقتصادي مع الحرمان  أمام الرتجمة السياسية للمطالب االقتصادية قدر ما هو حافز مضخرّ
االقتصادي مع مطالب »املشاركة  الحرمان  بـ[  ]الشعور  فـ»يتعزز  السياسية لالستغالل والحرمان،  الجذور  إدراك  يتمكنون من  الطوائفي، 

الطوائفية««. )دوبار: ١9٧٤، 328-32٧(

عىل أن هذا االنفصام يف حياة اللبنانيني االجتامعية عىل أساس »ازدواجي« ال يسمح للوعي االجتامعي املتذرر بأن يخيل املجال أمام وعي 
ر الطبقات الشعبية يف ما دون الحيرّز السيايس  سيايس مستقل. وهذا ما يفرسرّ »متاسك الطبقات القائدة يف ما يتعدى الحيرّز الطوائفي وتذررّ
- الطوائفي«. ويخلص دوبار اىل خالصة غامضة تقول »إن مكان الطوائفية يف الوعي االجتامعي ميثرّل إذاً وأخرياً مؤرشاً جيرّداً عن أشكال 

التضامن الطبقية« )دوبار: ١9٧٤، 328(

بُنيتان

امليزة األكرب ملساهمة دوبار - نرص أنها تعرتف بوجود بُنيتني يف املجتمع اللبناين: بنية طبقية وبنية طائفية، مع أنها مضطربة يف تعيينها 
العالقة بني السيايس واالقتصادي وبني الطائفي والطبقي. فدوبار ال يزال يحيل الطوائف اىل حيرّز السياسة والرمز والوعي. والطبقات اىل الحيز 
االقتصادي. وهذا هو ترجيع للفكرة الطاغية عند اليسار والحركة الوطنية يف السبعينيات التي أحالت الطائفية اىل عامل االيديولويجة )مبا 
ر للحرب األهلية، هو ذاك  هي »وعي زائف«( أو َحرَصتها يف »البناء الفوقي شبه اإلقطاعي« مع التأكيد عىل أن »التناقض الرئييس«، املفجرّ

بني التطور االقتصادي للبنية التحتية وتخلرّف البنية الفوقية )اإلقطاعية، الطائفية، الخ.(. 

يروي دوبار - نرص هذه الثنائية عىل طريقتهام حني يشددان عىل أن »االنقطاع الظاهر بني الحيز السيايس والحيز االقتصادي يف تشغيل 
املجتمع اللبناين ناتج من متفصل مزدوج: »متفصل األوضاع االقتصادية االجتامعية عىل االنتامءات الطوائفية، من جهة، ومتفصل العالقات 
الطوائفية عىل املؤسسات السياسية من جهة أخرى«. حقيقة األمر أن هذا التمفصل املزدوج ال يزال يقف عىل قدم واحدة ألنه يغفل متفصل 

العالقات الطبقية عىل السلطة واملؤسسات السياسية والدولة. 

فلنتدررّج يف استكشاف عالقات التمفصل املزدوجة هذه.
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الطائفية والدين 

ال ميكن فصل الطوائف عن الدين بحجة أنها مؤسسات سياسية أو من قبيل تربئة الديانات من أقوال وأفعال أبناء الطوائف، عىل اعتبارها 
نقيضاً لـ»روح« الـديان التي يُفرتَض أنها منفتحة، سمحة، قامئة عىل الحب ونابذة للعنف. ليس ألن هذا التمييز ليس قامئاً، بل لسبب آخر 
هو أن املبدأ التعريفي والتمييزي ملذهب أو طائفة، هو تعريف الجامعة املعنية باملبدأ األول الذي يربر وجودها املستقل واملتاميز ليس 
فقط عن سائر الديانات واملذاهب بل عن سائر الجامعات )اإلثنيات، القبائل، األرس، الجندر، الخ.( وهو انتامؤها اىل ديانة مشرتكة أو اىل 
مذهب مشرتك يف تلك الديانة. يف أقل تقدير، ميكن القول إن الطائفة »جامعة ذات تخوم دينية«، حسب تعبري مكسيم رودنسون الحاذق. 

وهي تخوم محروسة بالتحرميات االنرثوبولوجية التي متنع االنتقال من ديانة اىل اخرى ومن مذهب اىل آخر ومن الزيجات املختلطة. 

كيانات مركنّبة

القومية  عن  أندرسن  بنديكت  لكتاب  استلهاماً  »متخيرّلة«،  أو   constructed »مركرّبة«  كيانات  مبا هي  الطوائف  تعنيرّ  أخرى  مقولة  ومثة 
د عىل أن ما عناه اندرسن بالجامعة  ى االستلهام حدود العنوان. لنشدرّ بعنوان »الجامعات املتخيلة« )اندرسن، ١99١( وأحياناً كثرية ال يتعدرّ
»املتخيلة«، ليس انتامءها اىل عامل ذهني أو خيايل، بل حقيقة أنه يستحيل عىل أفرادها أن يعرفوا بعضهم بعضاً واحداً واحداً مع أنهم 
يعتقدون أنهم يتشاركون يف حياة جامعية مشرتكة. والتمييز عند اندرسن هو بني جامعة عضوية، منوذجها القرية، وجامعة متخيرّلة. ثم إن 
يل« الكامن يف نشوء القوميات وتكورّنها رابط مادي جداً ينسبه اىل »رأساملية الِطباعة«، أي مرحلة معينة من تطور  اندرسن يعترب أن »التخرّ

الرأساملية سمحت باالنتشار الرسيع للكلمة املطبوعة قياساً اىل املخطوطة أو الشفهية سابقاً. 

الطوائف كائنات مجتمعية حقيقية، وإن يكن باإلمكان تطبيق مقولة »التخيرّل« عليها مثلام هي عند اندرسون. املؤكد أنها ليست جواهر 
فوق التاريخ وال هي متلك استمرارية تاريخية. إنها ترتكب وتنفك، تتوحد وتنقسم، تتعاظم أهميتها يف الحياة املجتمعية أو تتضاءل، حسب 

عوامل ال يلقى معظمها تفسريه داخل الطائفة بل خارجها. 

من جهة أخرى، ال إمكانية لعملية الـ»تركيب« ملذهب أو طائفة أن تتم، إذا مل يكن أفراد الجامعة املقصودة يفرتضون أن لحمة الرتكيب 
ى  هي املعتقد الديني أو التشيرّع املذهبي. لذا فتشبيه الطوائف بالقبائل قياساً اىل العصب الذي يشدرّ الجامعتني )صليبي: ١988( ال يتعدرّ
التشبيه. صحيح أن البنيتني القبلية والطائفية تلتقيان عىل أن االنتامء اليهام ليس طوعياً بل هو بالوالدة. وصحيح أن الطوائف ميكنها أن 
تستعري العصب القبيل - عىل سبيل االستعارة - لتشدرّ عصبها وتحقق لحمتها. لكن مبدأ وحدة الجامعة الطائفية يختلف عن مبدأ وحدة 
الجامعة األخرى. فعصب القبيلة هو رابطة الدم والنسب املشرتك، ورمبا الِحمى املشرتك، فيام عصب الجامعة املذهبية أو الطائفية ال ميكن 
أن يكون إال الهوية الدينية أو املذهبية التي ينتمي اليها املرء بالوالدة. علامً أننا نتذكر أن الرتكيب ال يكون هنا دون قيادة أو رئاسة أو غلبة، 

عىل ما يذكرّرنا ابن خلدون. 

رواسب تخلنّف؟

بنية  يف  الخ(  إقطاعية،  عشائرية،  )قبلية،  رأساملية  قبل  رواسب  أو  بنية حديثة  تخلرّف يف  رواسب  الطوائف  العتبار  معنى  ال  عليه،  بناًء 
الطوائف، يف املجتمع  الرأساملية ذاتها كفيل بكنسها عن قعر املجتمع وسطحه. إن  رأساملية، مع ما يستتبعه ذلك من تصورّر أن تطور 
الرأساميل الذي نتحدث عنه، مراتب مجتمعية قامئة بذاتها. صحيح أنها يف األصل عنارص وأجزاء من بنى وعالقات إنتاج قبل رأساملية، إال أنها 
انخرطت يف الرأساملية، وترسملت وتعوملت، وباتت تؤدي فيها أدواراً محددة ال عالقة واضحة لها بالقياس اىل وظائفها السابقة. وإن إعادة 
الطوائف والطوائفية اىل تاريخها الالهويت لن يجدي نفعاً هو أيضاً يف فهم الكثري عنها من حيث فاعليتها وأدوارها السياسية واالجتامعية 

والتعبوية يف لبنان الحديث. 

السيايس واالقتصادي

ينفي مهدي عامل الصفة )الحدود( الدينية/املذهبية عن الطائفية. تشري الطوائف عنده اىل السياسة وحسب، وتعرَّف بوظيفتها السياسية. 
والحيرّز الطائفي إن هو إال عالقة سياسية ال وجود لها إال يف الدولة وخالل الدولة )عامل: ١986، 30(. والغريب يف األمر أن مهدي كان 
يؤكد عىل هذه املقولة يف فرتة تفككت فيها الدولة واستولت الزعامات الطائفية كل منها عىل »أرضها« و»شعبها«. وال يكتفي مهدي بإمتام 

القطيعة بني الديني، من جهة، والطائفي، من جهة أخرى، وإمنا يرصم أي صلة بني السيايس واالقتصادي وبني الدولة واملجتمع.

يؤكد أن املسألة الطائفية مسألة سياسية وليست مسألة اقتصادية. )عامل: ١986، ١52(. فال وجود للطوائف يف الصعيد االقتصادي حيث 
البرش يعررّفون بانتامءاتهم الطبقية وحدها. وال أهمية للرتكيب الطائفي للربجوازية والطبقة العاملة حتى لو كان أفراد هذه وتلك ينتمون 
بنسبة 80 يف املئة اىل طائفة واحدة. ومع ذلك، فالعالقة الوحيدة املمكنة بني السيايس واالقتصادي، وبني الطوائف والطبقات، يف نظر مهدي، 
هي »عالقة متفصل بني مستويني منفصلني« )أنظر: مهدي عامل، الطريق، العدد 6، كانون الثاين/يناير ١9٧8، املجلد 3٧، ص 63-6٤(. ال 

ل مهدي يف معنى عملية التمفصل تلك، وما إذا كان انفصال املستويني يشتمل عىل التأثري املتبادل بينهام أم ال. يفصرّ

ل فيه مهدي عامل هو الطابع الوظيفي للحيرّز الطائفي يف خدمة الحيرّز الطبقي حيث الطائفي هو »الشكل التاريخي املميَّز  ولكن ما يفصرّ
للنظام السيايس الذي به متارس الربجوازية سيطرتها الطبقية« فتمنع الطبقة العاملة من أن تتكورّن مبا هي »جامهري«، أي مبا هي »قوة 
سياسية مستقلة«. ذلك أن الطائفة، يف عني مهدي، ليست »كياناً« وال »جوهراً« وال هي »يشء« وإمنا هي »عالقة سياسية«. )عامل، ١986، 
ص 255-25٧(. إن التعريف ليس هو مشكلة بذاته. املشكلة هو أنه يحتاج اىل تفسري ألنه يثري سؤالني ال جواب ملهدي عنهام: ما الذي 
يسمح للربجوازية من أن متارس دور االستتباع؟ وما الذي يلزم الجامهري العاملية بهذه العالقة ومينعها من أن تتحرر وتتكورّن يف قوة سياسية 
مستقلرّة؟ ليس لدينا عند مهدي غري تفسري السياسة، بعد الجهد،... بالسياسة. ولسنا نستطيع حتى الحديث عن الطائفية مبا هي ايديولوجيا 

يف عملية االستتباع هذه ألن مهدي اختزلها مبا هي عالقة سياسية، يف خدمة السيطرة الطبقية.

دولة برجوازية أم طائفية؟ 

بناًء عىل هذا النظرة اىل الطائفية، يعملنا مهدي عامل أن »التناقض املأزقي« الذي تعاين منه الربجوازية سببه الظاهرة الطائفية. فمع أن 
هذه األخرية هي الرشط األساس لوجود دولتها - دولة الربجوازية اللبنانية - فإنها تشكرّل العقبة األساس أمام بناء تلك الدولة مبا هي دولة 
برجوازية. وليك ال تتحول هذه املقولة اىل لغز عيصرّ عن الحل، ال بد من التذكري بأن مهدي عامل مييرّز بني شكلني اثنني للدول الربجوازية، شكل 
طائفي وشكل الطائفي. وهذا األخري إن هو إال »شكل« الدولة الربجوازية كام تطورت يف أوروبا، أي الدولة العلامنية، وهو الشكل املدعو اىل 
أن يلعب دور النموذج بالنسبة للدولة اللبنانية. بعبارة أخرى، تدور املسألة كلها مدار نجاح أو عدم نجاح الدولة الربجوازية اللبنانية يف أن 

تتخلرّص من »شكلها« الطائفي لتتلبرّس شكالَ آخر، هو الشكل الالطائفي - مبا هي دولة علامنية فتحقق بذلك برجوازيتها. 

الغريب يف األمر أن دعوة الربجوازية اىل أن تخلع لبوسها الطائفي يوازي دعوتها اىل االنتحار ما دام مهدي عامل نفسه قد عنيرّ للطائفية مبا 
عالقة سياسية يف خدمة الربجوازية وظيفتها ربط الطبقة العاملة بالربجوازية بعالقة تبعية.

فلنكمل. إن أي دولة تستطيع يف التجربة التاريخية والعملية أن تكون برجوازية دون أن تكون بالرضورة علامنية. والدولة، أي دولة، تستطيع 
أن تكون علامنية دون أن تكون بالرضورة برجوازية. مثالً: الدولة يف االتحاد السوفيايت السابق كانت علامنية، بل ملحدة، دون أن تحكمها 

طبقة برجوازية مالكة لوسائل اإلنتاج وقابلة لتوارثها.

والسؤال اآلن وقد غادرنا مهدي قبل أن يكتمل العرص النيوليربايل: هل من تعارض حقاً، واىل الحد »املأزيف«، بني النيولريالية والطائفية؟ ال 
يرى جورج قرم تناقضاً مأزقياً البتة بل ينفي التعارض، وله أسباب: النيوليربالية تعادي دولة الرعاية، الساعية اىل تكافؤ الفرص بني املواطنني 
عىل الصعيدين االقتصادي واالجتامعي، وايديولويجيا العوملة النيوليربالية تتعايش جيداً مع االيديولوجيات االنتامئية التي تعطي األولوية 

للهويات وتشدد عىل »الحق يف االختالف« وتِحلرّ هذا الحق محل الحق الجمهوري يف املساواة. )قرم: 2003( 

نقاط استدالل مهنجية



١7

حقيقة األمر أن رؤية مهدي عامل ألزمة الدولة الربجوازية اللبنانية تعبري أكرث تطلباً من الناحية النظرية ملقولة درجت عند اليسار اللبناين 
عن التناقض بني البنية التحتية الرأساملية والبناء الفوقي شبه - اإلقطاعي والطائفي، كام أسلفنا. وهي نظرة غلبت عىل مرشوع اإلصالح 
الدميقراطي الذي أعلنته الحركة الوطنية اللبنانية يف صيف ١9٧5. وقد دفع مهدي هذا التناقض اىل حد املأزق. وما مل يتم تصورّره يف الحالتني 
هو إمكان التعايش بني الربجوازية ونظامها الطائفي. ومبعنى آخر إنه يتعنيرّ التفتيش عن مكامن التناقض يف النظام الطوائفي والربجوازي 

يف مواقع أخرى. 

مهام يكن، فإن مقولة التناقض يف الدولة اللبنانية بني طابعها الربجوازي وطابعها الطائفي فرضت عىل مهدي عامل متزقاً مستمراً بني رضورات 
النموذج  الالطائفية/العلامنية وفق  الربجوازية  بناء دولتها  الربجوازية عىل  تجده يحثرّ  الثوري. فحيناً  التغيري  النظري والرغبة يف  االتساق 
الربجوازي الغريب، وحيناً آخر تجده يتوقع سقوط الربجوازية مع سقوط نظامها السيايس الطائفي الذي سوف تطيحه »األزمة املأزقية« التي 

رت بسببها الحرب األهلية عام ١9٧5.  تفجرّ

يف الحصيلة، نحن أمام طبقتني تبدوان عند مهدي عامل شاردتني عن موقعهام وسلوكهام الطبقي املفرتَض: برجوازية ذاهلة عن مهمتها 
التاريخية يف بناء دولة غري طائفية، أي برجوازية؛ وطبقات عاملة حبيسة عالقة استتباع سياسية طائفية، عاجزة عن وعي رضورة التحرر منها 

والتكورّن يف طبقة مستقلة. 

وإننا نتحاىش هنا استخدام مفردة »مصلحة« تحديداً ألن كل محاجة مهدي تتم عىل مستوى الوعي وتستبعد املصالح املادية للطبقتني 
املعنيتني. فيبدو الجواب عىل هذا الذهول املزدوج لدى الطبقينت الرئيستني يف املجتمع )يف عرف مهدي( هو: التوعية واملزيد من التوعية 

والتوعية دوماً. 

د فيها  ر يف الناس بال أرض تتمدرّ فكيف ميكن لدور التوعية أن يفعل فعله بال أي قاعدة مادية يتأسس عليها؟ كيف للوعي/األفكار أن تتجذرّ
تها ليست مسألة وعي؟ لقد استخدمنا مفردة »الذهول« ألن افرتاض مهدي هو أن هذه الجامعة وتلك  الجذور؟ ثم ماذا لو أن املسألة برمرّ
ليست تدري ما هي فاعلة وال هي واعية عواقب فعلتها، عىل طريقة القول املنسوب اىل السيد املسيح: »ابِت، أبِت، اغفر لهم فهم ال يعرفون 
ماذا يفعلون؟« فامذا لو أننا استعرنا السؤال املؤِرق الذي أثاره سالفوي جيجك: ماذا لو كانوا يعرفون ماذا يفعلون؟ ويستهرتون بالنتائج ما 

)20١2 :Zizek( دامت نتائج آنية، أو مؤَملة؟ وطرحنا السؤال الذي يستتبعه ذلك: ماذا إذا كانت املسألة مسألة فعل ال وعي؟

ميكن أن نكتفي بطرح مثل هذه األسئلة املزعجة لنقول إننا نحاول تقديم نظرة أخرى اىل موضوع العالقة بني الطائفة والطبقة تأخد باالعتبار 
االتجاهات اآلتية: 

أوالً، إن البنية الطائفية تخرتق كل مناحي الحياة املجتمعية وتتدخل يف االقتصاد واالجتامع والثقافة قدر تدخلها يف السياسة والرمز 
وااليديولوجيا. 

ثانياً، إن الطوائف ال تختزل املجال السيايس. فهذا املجال هو أيضاً وخصوصاً مجال السلطة الطبقية. 

الفائض االجتامعي وتخوضان نزاعاتهام عىل  تتنازعان عىل االستحواذ عىل  اللبناين جامعتان  الطوائف والطبقات يف املجتمع  ثالثاً، إن 
صعيدي املجتمع والسلطة معاً. ومع ذلك فالعالقة الطبقة والطائفة ليست عالقة تطابق بقدر ما هي عالقة توزيع عمل وتقاطع وفعل 

متبادل. 

5- يف تفاوت األصول والتطور المتفاوت
نشأت املسألة الطائفية اللبنانية تاريخياً من التفاوت يف ارتباط الجامعتني الدرزية واملارونية )أو املسيحية عموماً( مبواقع سياسية واقتصادية 
- اجتامعية مختلفة بل متناقضة يف بنية النظام املقاطعجي يف جبل لبنان يف مراحله األخرية. كان الخاصة من حكام جبل لبنان ينتمون اىل 
األرس املقاطعجية الدرزية )خال أرستني أو ثالث من املوارنة( والعامة - عىل اختالف مهنهم ومستوى معيشتهم من تجار ومرابني وحرفيني 
وفالحني وعامل - كانوا من املسيحيني يف أكرثيتهم. وقد تغذى التفاوت بني هاتني املرتبتني املميزتني للتشكيلة االجتامعية العثامنية، من 
ارتباط فئات من الجامعة املسيحية املبكر باالخرتاق الرأساميل للساحل وجبل لبنان من خالل اقتصاد الحرير، ومن أسبقية يف تحصيل العلم 
من خالل املدارس الدينية األهلية )التي تقرر إنشاؤها يف مجمع اللويزة ١٧36( ومدارس اإلرساليات األجنبية. أفضْت حرب ١860 األهلية، 
وقبلها عامية كرسوان، اىل نتيجة متفارقة: انترصت خاللها الجامعة الدرزية عسكرياً لكنها سارت اىل االنحدار مع تفكك النظام املقاطعجي 
الذي ترأسه زعامؤها. وانهزم املسيحيون عسكرياً، لكنهم نجحوا يف أن يحوزوا لوناً من الحكم الذايت يف جبل لبنان، حيث يشكلون أكرثيته 
السكانية. وتكررّست هذه النتيجة يف قيام مترصفية جبل لبنان )١86١-١9١5( يحكمها مجلس إدارة منتخب عىل درجتني تتوزع مقاعده 

االثني عرش عىل الطوائف السترّ الرئيسة بأكرثية مسيحية. 

وما لبث التطور السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف املتفاوت للطوائف أن عربرّ عن نفسه بجملة من االمتيازات املارونية - املسيحية 
والحرمانات لسائر الطوائف: 

- األفضليات يف املوقع من السلطة السياسية والعسكرية. من خالل السلطات شبه املطلقة لرئيس الجمهورية وإرشافه املبارش عىل قائد 
الجيش ومدراء قوى األمن الداخيل واالستخبارات واملالية وحاكم مرصف لبنان ووزير الدفاع. 

- األسبقية االقتصادية للمسيحيني عموماً يف القطاع األكرث إدراراً للربح يف االقتصاد - الخدمات والتجارة واملال - ويف امتالك املؤسسات 
املالية والتجارية والصناعية والسياحية. 

ت من مئتي سنة من االنفتاح عىل أوروبا. واألسبقية التعليمية التي أفادت من الدور املبكر لإلرساليات  - األسبقية الثقافية التي تغذرّ
األجنبية يف التعليم واإلهامل املبكر للتعليم الرسمي. 

الت منو املناطق ويف حصتها من التنمية واملوارد وخدمات الدولة والِعلم والصحة، إضافة  - التفاوت يف النمو بني املركز واألطراف ومعدرّ
اىل التفاوت يف توزيع الرثوة.

٦- الطوائف والطبقات جزء من منظومة سيطرة واستغالل 
االعرتاف بوجود بنيتني طائفية وطبقية يف املجتمع اللبناين ال معنى له إال اذا تكامل مع االعرتاف بأن النظام الطائفي هو جزء من منظومة 
السيطرة يف املجتمع اللبناين. وهذا ما يقرصرّ عنه دوبار ونرص. ذلك أن عالقة أبناء الجامعة الطائفية بالطائفة ومؤسساتها وزعامتها ليست 
مجرد عالقة طوعية، بل تنطوي عىل مقدار من القرس واإللزام املؤسسايت والقانوين. فالنظام اللبناين يعررّف الحقوق السياسة واالجتامعية 
والتعليمية للفرد مبا هي حقوق يكتسبها مبا هو عضو يف جامعة مذهبية - طائفة ال هوية عملياً له سواها. وهي حقوق توازي حصَص 
اها مام قد يكتسبه  ن له مبدئياً ونظرياً مثل تلك الحصص إال أنها تحرمه مبا يتعدرّ مذهبه أو طائفته من تلك الحقوق. وهي حقوق قد تؤمرّ
بناًء عىل كفاءاته وخربته ومهاراته ومؤهالته العلمية. ويجب التأكيد عىل أنه يف فرتة بعد الحرب، تعزز التحكرّم والضبط اللذان متارسهام 
زعامة الجامعة املذهبية أو الطائفية عىل أعضائها بدل أن تضعف. ويعود ذلك بالدرجة األوىل اىل إطباق وحدانيات أو ثنائيات قيادية عىل 
الطوائف الست الرئيسة يف البلد رفعت من درجة الضبط والتحكم للقيادة املذهبية والطائفية عىل األفراد واملزيد من حرية الترصرّف التي 

تتخدها هذه القيادات يف متثيل الجامعات والنطق باسمها وإلزامها بسياسات ومواجهات مبا فيها املواجهات العنفية. 
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هذا من جهة القرس. ومن جهة أخرى، يرتفع يف اآلن ذاته منسوب الطواعية الذي تحققه التعبئة االيديولوجية والدينية واملذهبية للقيادات 
واملؤسسات املذهبية والطائفية ألفرادها. لذا وجب إيالء الوالء الطائفي/املذهبي ما يستحقه من أدوار يف تنظيم الطواعية لدى أبناء املذهب 

والطائفة، قدر أهميته يف تنظيم القرس والسيطرة عليهم. 

واملوضوعة الرئيسة هنا هي االنطالق من أن السياسة هي ميدان الرصاع لالستحواذ عىل الفائض االجتامعي تخوضة الجامعات )االثنية، 
املناطقية، الطائفية، القبلية، الخ( والطبقات االجتامعية يف آن معاً. وهو رصاع يدور يف الدولة كام يف املجتمع. وهذا هو معنى االعرتاف 

بأن البنية املجتمعية اللبنانية تتضمن بنية طبقية وبنية طائفية. 

7- دور الطوائف يف البنية الطبقية 
تشتغل الطوائف يف الفجوات والثغرات التي ال تدخلها الطبقات. نعني أن ميدانها األثري هو العاملة والتوظيف، وقسمة العمل، والفوارق 
بني املدينة والريف، وبني املركز واألطراف، وبني العمل الذهني والعمل اليدوي، كام أنها تتحكم بديناميات االرتقاء الوظيفي واالجتامعي، 
الخ. والجامع بني فعل الطوائف يف هذه كلها هو معاندتها قواعد السوق حيث تضمن للبعض حصصاً يف سوق العمل متنع االستئثار أو 
تحمي مواقعه حسب مكان كل طائفة يف الهرمية االجتامعية. ويف كل األحوال، تتبدى الفروقات الطوائفية هنا مبا هي امتيازات وحرمانات 

تعليمية ومناطقية ووظائفية واجتامعية صغرية ضمن الفروقات الطبقية الكبرية. 

تتدخل الطوائف يف سوق العمل من خالل القيود والتعديالت عىل قوانني السوق التي تفرضها الحصص الطوائفية يف التشغيل ويف االرتقاء 
يف وظائف الدولة والقطاع العام. وقد انتقلت املحاصصة الطائفية/املذهبية من الوظيفة الحكومية ببطء ولكن بثقة حتى باتت تقليداً 
شائعاً يف القطاع الخاص. يتبدى ذلك يف األولوية أو األفضلية يف التشغيل التي مينحها رب عمل أو مؤسسة اقتصادية ألبناء املِلرّة، أو يف منح 
هؤالء مراكز القرار والتحكرّم يف املؤسسة املعنية. وينتج من ذلك التمييز يف التشغيل ويف مستوى األجور والرواتب والرتب وفرص االرتقاء 
وامتالك سلطة القرار وغريها. وال يقترص األمر عىل ذلك، فإن توزيع املواقع واملسؤوليات عىل أساس طائفي أو مذهبي داخل املؤسسة قد 
يكون ألغراض فرض توازنات قوى بني العاملني من أبناء املذاهب والطوائف املختلفة ملصلحة ضبط قوة العمل عن طريق توظيف الوكالء 
. فخالل الحرب األهلية، كانت مؤسسات عديدة تتكل عىل امليليشيات مبا هي وكالء تشغيل  من مذهب معنيرّ أو من انتامء سيايس معنيرّ

وعنارص ضبط للعامل يف أماكن العمل. 

وللطوائف دورها يف الرتقي االجتامعي. تتدخل هنا عوامل عديدة، منها التوزيع املتفاوت لتحصيل رأس املال الثقايف بني تعليم خاص/ وتعليم 
رسمي يف كل املراحل؛ ونسب الترسرّب املتفاوتة يف مراحل التعليم؛ وتفاوت فرص التعلرّم يف الخارج )والفوارق بني بلدان الدراسة والتخصص 

يف الخارج: رومانيا »االشرتاكية« يف مقابل الواليات املتحدة األمريكية مثالً(. 

ويف كل األحوال، يدير النظام الطائفي لعبة النزاعات عىل الريوع يف الدولة ومن خاللها والرصاعات عىل توزيع خدمات الدولة وتعهداتها 
الريوع  واقتسام  الدولة وعقودها  تعهدات  توازع  أيضاً  العامة. وهو رصاع يشمل  املوازنة  املختلفة من  املناطق  وتعيني حصة  وعقودها، 
األطراف  تريض  تسويات ورشاكات  تنتهي يف  أن  تلبث  لن  النزاعات  لعبة ألن  يها  ونسمرّ املعنية.  الطائفية  والتحالفات  الكتل  بني  املختلفة 

املتنازعة بحسب موازين القوى بينها. 

ولعل أكرب مبارزة تتعلق بالنزاع الشهري عىل االستحواذ عىل الفائض بني رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، 
يف واليته الثانية، الذي دار مدار خصخصة الهاتف الخلوي. فاألول يرصرّ عىل ملكية الخلوي من قبل الدولة والثاين عىل خصخصته. األول: 

االستحواذ من خالل الدولة/ الثاين االستحواذ من خالل السوق. وقد فاز الرئيس لحود يف هذه املبارزة.

يف زمن أقرب، ال يزال السجال عىل أشده بني التيار الوطني الحر وحركة أمل - وهام حلفاء يف تكتل 8 آذار - عىل تثبيت مياومي رشكة 
الكهرباء حيث يرفض الوزير، جربان باسيل، التثبيت عىل اعتبار أن أكرثية املياومني هم من الشيعة املحشويني حشًوا يف رشكة الكهرباء بفضل 
النفوذ السيايس للرئيس نبيه بري، علامً أنه ميكن االستغناء عن العديد منهم إذا كان املطلوب تخفيض خسائر الرشكة. ومن جهة ثانية، انتهت 
املنافسة بني كتلتي 8 آذار و ١٤ آذار، وتحديداً بني تيار املستقبل والتيار الوطني الحررّ عىل عموالت عقد استقدام بواخر تركية لسدرّ النقص 
يف الكهرباء خالل صيف 20١3 بأن تشارََك وزيُر الطاقة من التيار الوطني الحر مع نقيب سابق للمهندسني ينتمي اىل تيار املستقبل، وعىل 
عالقة اقتصادية بفؤاد السنيورة، لتويل الوساطة معاً يف صفقة استئجار باخرتني تركيتني لسدرّ ذاك النقص. مل تصل إحدى الباخرتني يف الوقت 
املحدد ومل يأِت اإلنتاج مستوفياً الرشوط املتفق عليها، غري أن الطرفني السياسيني واملتخاصمني سياسياً تعاونا للتستري عىل ثغرات الصفقة 
املشرتكة وعرقلة التحقيق يف مخالفات الرشكة الرتكية للعقد املوقرّع مع الدولة اللبنانية وتهريب املساءلة والعقوبات. ويف السياق ذاته، فلعل 
املثال األبرز للتسابق عىل اقتسام الريوع وتوزعها من خالل الكتل املذهبية الطوائفية هو ما يجري يف اآلونة األخرية من منافسة وتسابق 
داخل تحالف 8 آذار ذاته بني حركة أمل والتيار الوطني الحر عىل طريقة تقسيم املربرّعات البحرية لتلزيم التنقيب عن النفط والغاز عىل 

الساحل اللبناين، وعىل رشوط التلزيم وأولوياته ما يخفي أيضا تبايناً باملصالح والرشكات التي ميثلها كل طرف من فريق 8 آذار ذاته. 

بهدا املعنى، فالطوائف واملذاهب تلعب يف العالقات االقتصادية - االجتامعية دور قنوات لتعديل البنية الطبقية من خالل عمليتني: دور 
الطوائف يف السلطة السياسة مبا هي ميدان إنتاج مصالح اقتصادية جديدة أو الدفاع عن مصالح موجودة أو تنميتها. هذا من جهة. ومن 
جهة ثانية، الحراك االجتامعي التصاعدي الناجم عن خدمات الجامعات الطائفية واملذهبية من خارج مؤسسات الدولة: التعليم، االستشفاء، 

اإلحسان، الخدمات االجتامعية والصحية، توزيع املال السيايس، الخ. 

السياسة هي حينّز الطبقات قدر ما هي حيز الطوائف بل هي حينّز الطبقات بامتياز. أي أن إعادة إنتاج التمييز واالستغالل الطبقيني، والبنية 
ته، تعتمد بالدرجة األوىل عىل االنتامء االجتامعي للممسكني بالسلطة السياسية واندماجهم ومتاهيهم املتزايد  الطبقية للمجتمع اللبناين برمرّ

بعد الحرب بالطبقة املسيطرة اقتصادياً وتوجيههم السياسات والقرارات يف الحقلني االقتصادي واالجتامعي. 

بعبارة أخرى، تشكل الدولة املجال الذي فيه يعاد إنتاج املحاصصات الطوائفية - املذهبية باالتكال عىل العصب الطائفي واملذهبي، مبا 
ن ذلك من تعديالت أيضا عليها، باالعتامد عىل وزن الطبقات ذاتها وعىل  تتضمنه من تسويات، مثلام يُعاد فيه إنتاج البنية الطبقية، مبا يتضمرّ

الطبيعة السياسية للسلطة. 

٨- دور احلراك الطبقي يف توازنات الطوائف وزعامهتا
ال يكتفي الخطاب الطوائفي بتفسري كل حدث وكل ظاهرة بالعامل الطوائفي وحده، لكنه يفرسرّ أيضاً ما يجري داخل الطوائف وما بني 
الطوائف بالعامل الطوائفي أو بالطائفية. وملا كان السائد أن الطوائف هي نصاب السياسة، يفرسرّ الخطاُب الطوائفي السياسيَة بالسياسة، 
الطوائف  بني  والتحالفات  العالقات  يف  التحوالت  فتفرسرّ  التفسري  من  أخرى  مدرسة  أما  باملاء.  الجهد،  بعد  املاء،  يفرسرّ  كمن  بذلك  وهو 
واملذاهب، والتحوالت داخل كل واحدة منها، بالعودة فقط اىل التبعيات والتحالفات الخارجية، اإلقليمية منها والدولية، التي تلجأ اليها 
الطوائف لتستقوي بها عىل خصومها. االستعانة بالعامل الخارجي يف الرصاعات املحلية حقيقي وفاعل لكنه ليس يختزل التفسري وال هو 

يطغى عىل سائر العوامل.

يستحيل علينا أن نفهم التوازنات والتحوالت بل االنقالبات يف عالقات القوة بني الطوائف واملذاهب بالعودة اىل الطوائف واملذاهب وحدها، 
الدميغرافية والحراكات االجتامعية  التحوالت  أن  التوازنات والتحوالت. واألحرى  الداخلية يف هذه  دون إدخال فعل املسارات االجتامعية 
بينها  ما  يف  القوى  موازين  انقالب،  بل   ، وتغريرّ والدولة،  السيايس  النصاب  داخل  الطوائف  موقع  تحورّل  يف  األبرز  األثر  صاحبة  والطبقية 

والتعديالت التي تطرأ عىل التوازنات داخلها. 
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حالة من نشأة لبنان الحديث. أنتج التطور االجتامعي املتفاوت للطوائف مطلع القرن العرشين فريقني سياسيني متفارقني من حيث االنتامء 
االجتامعي، انبنى عليهام »لبنان الكبري«: سياسيني صادرين عن الحداثة الرأساملية يف بريوت وجبل لبنان، هام نتاج اقتصاد الحرير وتشكل 
نواة اإلدارة الحكومية )من خالل مجلس إدارة املترصفية جبل لبنان، ١86١-١9١5( يف مقابل أرس درزية تعتاش عىل الريوع والزراعة، ووجهاء 
ريفيني يف األطراف )األرس الوجيهة يف عكار، الكورة، البقاع، الجنوب(. األولون مسيحيون والثانون مسلمون. علامً أن هذا الفريق السيايس 
الجديد مل يكتِف مبنافسة الزعامات ذات القواعد الزراعية يف األرياف، بل امتلك املوقع االقتصادي ملنافسة الزعامات السنرّية واملسيحية 
)األرثوذكسية( يف بريوت. مثال عىل الحالة األخرية حلول املحامي اميل إده، املاروين الجبيل، محلرّ جورج ثابت، املالك العقاري األرثوذكيس 

البريويت الرثي، يف متثيل االرستقراطية املدينية )آل رسسق، بسرتس، الخ(.

ن يف العوامل الدميغرافية واالجتامعية التي أدت اىل التنامي الرسيع لوزن الجامعة الشيعية يف  حالة معارصة. ميكن النظر بيشء من التمعرّ
السلطة واملجتمع اللبنانيني ابتداًء بالسبعينيات من القرن املايض والقفزة النوعية التي حدثت يف عالقات القوى املتبادلة بني هذه الجامعة 

وسائر الجامعات والقوى خالل الحرب وبُعيدها. وال ميكن إدراك هذه التحوالت دون العودة اىل هذه العوامل:

١( التمدين املتسارع للجامعة الشيعية حيث انتقلت يف أقل من ربع قرن من جامعة مكونة من ٧0 باملئة من الريفيني اىل جامعة مكونة 
من ٧0٪ من املدينيني؛ 

2( الرسملة املتسارعة للزراعة الجنوبية والبقاعية وانهيار نظام الرشاكة وتراجع زراعة التبغ خالل فرتة الحرب وتنامي املضاربة العقارية 
بالدرجة األوىل من أموال االغرتاب؛ 

3( الهجرة الشيعية الكثيفة يف موجاتها الثالث الكربى بعد محطات ١9٤8 و ١9٧5 و ١982 اىل املغرتبات األسرتالية واألمريكية واألفريقية 
والعربية وعودة أعداد كبرية من املهاجرين واملغرتبني للسكن أو االستثامر يف لبنان والضغوط التي مارسها رجال األعامل االغرتابيون، 

خصوصاً من أجل االنخراط يف النظام اللبناين، السيايس واالقتصادي؛ 

٤( بروز انتلجنسيا شيعية منت برسعة من خالل التعليم الثانوي والجامعة اللبنانية تدقرّ أبواب سوق العمل الخاص والرسمي، وتشكل 
كتلة ضاغطة عىل وظائف القطاع العام خصوصاً. )راجع نرص: ١985(

تضافرت هذه التطورات عىل نخر أركان الزعامات التقليدية للجامعة الشيعية، آل األسعد يف الجنوب، وآل حامدة يف البقاع، وآل الخليل يف 
صور، وتجاوزت أيضاً الزعامات املتوسطة التي دعمتها األجهزة الشهابية يف الخمسينيات والستينيات، أمثال آل العبدالله وبزرّي. وعربرّ هذا 
السيد موىس  الجديدة )املغرتبون واالنتلجنسيا خصوصاً(، يف قيادة  الفئات االجتامعية  الحراك االجتامعي عن نفسه، وتجسدت تطلعات 
الصدر، عالِم الدين املدعوم من شاه إيران، الذي سعى، بدعم من األجهزة الشهابية وبعدها من حركة »فتح«، اىل تأسيس فريق شيعي 
سيايس ثالث بني الزعامات التقليدية اآلنفة الذكر وقوى املعارضة القومية واليسارية التي استحوذت عىل قطاع واسع من جامهري الشيعة 
ومن شبابها خصوصاً. وإنه ملعربرّ جداً أن يخلف السيد موىس الصدر عىل رأس حركة أمل ابُن تاجر من تجار االغرتاب األمرييك أمىض هو نفسه 
فرتة من حياته يف االغرتاب وله فيها مصالح. ولنئ تقاسم الرئيس نبيه بري والسيد حسن نرصالله تركة السيد موىس الصدر، ونجحا يف فرض 
تنظميهام ممثلنَي سياسيني شبه حرصيني للجامعة الشيعية عىل الصعيدين السيايس واالجتامعي، غري أنه مل تكِفهام مرجعيُة املال االغرتايب، وال 
الدعم اإليراين املتعدد األوجه، وال الوزن العددي للجامعة الشيعية، وال محورية جنوب لبنان يف املعركة مع إرسائيل يف تثبيت هذا التحورّل. 
اقتىض األمر اللجوء اىل العنف املسلرّح لفرض الشيعة عىل الحياة السياسية اللبنانية وتعديل موازين القوى الطوائفية واملذهبية ليك تتكررّس 
مواقع وموازين قوى جديدة ملصلحة حركة أمل وحزب الله يف اتفاق الطائف )١989( وتطبيقاته وتعديالته الالحقة. وليس يف األمر أية غرابة، 
ط الحروب األهلية: الجامعة املارونية  فام من جامعة مهمشة أو صاعدة نجحت يف أن تفرض نفسها عىل الحياة السياسية يف البالد إال بتوسرّ

خالل »حوادث« فرتة ١8٤0-١86١، والجامعة السنرّية خالل »حوادث« ١958، والجامعة الشيعية خالل الحرب األهلية، ١9٧5-١990. 

حالة أخرى. دور رأس املال يف ترسيخ الزعامة الطائفية داخل الطائفة. استطاع وليد جنبالط أن يجدد زعامته عىل الطائفة الدرزية بأن يتحول 
خالل الحرب، اىل رجل أعامل رأساميل )متعدد التوظيفات واملشاريع(، مقارنة بحياة أبيه املتقشفة واتكاله عىل موارد أراضيه بالدرجة األوىل. 
وتأكيداً عىل املبدأ ذاته، مل يكن مبستطاع النائب طالل أرسالن أن يحتفظ بنفوذ له يف الطائفة، يف وجه زعامة وليد جنبالط املرتسملة، إال بأن 

يرتسمل هو نفسه ويتكل عىل نحو متزايد عىل قريبه )شقيق زوجته( مروان خري الدين، الوزير وصاحب »بنك املوارد«.

نقاط استدالل مهنجية
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الفصل الثاين

لبنان »المتعولم« يدخل العولمة
من الليربالية اىل النيولريالية

اآلن عندما نقول عاصمة، يف لبنان، نعني الوسط التجاري؛ عندما نقول بيت األهل نعني املضاربة العقارية؛ عندما نقول غابة، وكرماً، وبستان 
كاً؛ عندما نقول ِقيَامً،  برتقال أو حقل زيتون، نعني أرضاً للبناء؛ عندما نقول مواطناً، نعني مساِهامً يف رشكة؛ عندما نقول وطنياً، نعني مالرّ
نعني ثروات؛ عندما نقول دميقراطية، نعني بلوتقراطية )حكم األغنياء(؛ عندما نقول حرية، نعني أسواقاً حررّة؛ وعندما نقول سيادة نعني 

إفالساً. )بريس كمب، لوريان لوجور، 25 كانون الثاين/يناير 200٧(

لبنان متعومل منذ الخمسينيات من القرن املايض. مهام يكن هذا القول مفاجئاً، إال أنه ينطبق عىل الحقيقة إذا أخذنا املقاييس التي بها نقيس 
العوملة والنيوليربالية اآلن. يف سجاله مع االقتصاديني والصحافيني السوريني إبان الخالف بني برجوازيتي البلدين حول الحامية/االقتصاد الحر، 
اش بأن اإلنجاز األكرب الذي حققه لبنان املستقلرّ هو »تدويل« أو »عوملة« اقتصاده عىل الضد من االقتصاد السوري  تباهى الصحايف جورج نقرّ
اش، الذي كان يكتب بالفرنسية، مصطلح mondialisé يف تعيينه السمة الغالبة عىل  ذي القاعدة اإلنتاجية والسياسات الحامئية. استخدم نقرّ

االقتصاد اللبناين، وهو املصطلح الذي يُستخدم حالياً ليؤدي معنى »العوملة«. )طرابليس: ١999، ١2٤(. 

اش حينها ليس فقط أن لبنان عهد االستقالل يبني اقتصاداً قامئاً عىل الحرية االقتصادية بل أنه يستويف أيضاً ما نعتربه اآلن رشوط  قصد نقرّ
االقتصاد النيوليربايل: غلبة قطاع املال والتجارة والخدمات؛ دور الوساطة الخارجية بني السوق العاملية والداخل العريب؛ رفض سياسة »التصنيع 
بديالً من االسترياد« import substitution؛ أي سيطرة البضائع املستوردة عىل السوق املحلية ودفع الصناعة والزراعة اىل التصدير واملنافسة 

يف األسواق الخارجية، الخ.

مرشوعاً  وقدم   )2005-200٤ و  ١992-2000؛  فرتة  خالل  اللبنانية  الحكومات  ترأس  الذي  الحريري  رفيق  بشخص  املرشوع  هذا  ارتبط 
إلعادة اإلعامر ارتكز عىل إعادة إنتاج هذا النظام اللبناين املتعومل أصالً يف عرص العوملة النيوليربالية بواسطة رشاكة بني مرصفيني ومقاولني 
ومستوردين وفريق سيايس من زعامء امليليشيات يف ظلرّ اندماج متزايد بني السلطة االقتصادية والسلطة السياسية. تم تنفيذ هذا املرشوع 
بتجاهل تام ألي دروس ميكن استخالصها من الحرب األهلية، إن لدور الفروقات االجتامعية يف تعزيز االحتقان الطائفي وإشعال الحرب 
أو لدور النظام الطائفي نفسه يف مدرّ الحرب بوقودها البرشي. عىل العكس من ذلك، انطوى املرشوع املعلن عىل الوعد بإعادة بناء نظام 
لبنان االقتصادي كام كان قبل الحرب وتسليم الحكم لزعامء امليليشيات بعد تعديل الحصص والتوازنات الطائفية تحت تسمية »التوافقية 
الثقيلة«. وملا كان اإلعامر بات يعني إعادة بناء النظام االقتصادي والسيايس كام كان قبل الحرب، توجب قطع الصلة بني الحرب وما قبلها 
تفادياً للسؤال: إذا كانت فرتة ما قبل الحرب كناية عن العرص الذهبي للبنان، فلامذا إذاً اندلعت الحرب؟ هكذا جرت تربئة النظام االقتصادي 
يت الحرب »حرب اآلخرين«،  واالجتامعي والسيايس السابق عىل الحرب من أية مسؤولية يف الحرب بتحميل املسؤولية ببساطة للخارج، فُسمرّ

حسب عنوان كتاب شهري للصحايف غسان تويني. 

سلطان املال

كان كل يشء يتعلرّق برفيق الحريري ييش بسلطة املال وبدور املال يف السلطة.

باملال حاول رفيق الحريري رشاء السلطة أول األمر. ظنرّ يف السنوات األخرية من الحرب أنه يستطيع إقناع أمني الجميل باالستقالة قبل ستة 
أشهر من موعد االنتخابات النيابية والترّعويض عليه بثالثني مليون دوالر. وادعى أنه يستطيع إقناع الرئيس السوري بتسليم الثنايئ جوين عبده 
رئاسة الجمهورية والحريري نفسه رئاسة الحكومة، متباهياً بأنه سوف يأيت بامللك السعودي اىل دمشق إلقناع الرئيس األسد بذلك، وأردف 
أن إخراج القوات السورية من لبنان ونزع سالح امليليشيات لن يكلفه أكرث من 500 مليون دوالر )واكيم: 2006، 2٤-25، أبو حبيب: 2006(.

فشل الحريري يف إقناع الرئيس األسد كام فشل يف إقناع أمني الجميل. لكنه نجح يف تسلرّم الحكم مبساعدة األسد عندما غزا السلطة من 
خارج العملية االنتخابية، بواسطة انقالب مايل. فجأة، انهارت قيمة رصف العملة اللبنانية من ١١50 للدوالر اىل 2830 لرية، بعد موجة من 
املضاربات املحمومة عليها، ما دفع اىل الشوارع جامهري غاضبة تحتج عىل مستوى معيشتها، ولعلها مل تكن لتترصرّف بالعنف الذي ترصرّفت 
به لوال تواطؤ أو حتى تحريك من األجهزة األمنية. فاستقال الرئيس عمر كرامي وكلف الرئيس الهرواي رفيق الحريري تشكيل الحكومة يف 

األول من ترشين األول/اكتوبر ١992 فجاء الحكم منقذاً اللرية ومستوى معيشة اللبنانيني. 

عند تسلرّمه الحكم، تقدم الحريري مبرشوع إعامر تحت عنوان »أفق 2000« قائم عىل ركيزتني: سياسة إعامر بناًء عىل تنمية مديونية الدولة، 
وإعادة بناء وسط بريوت التجاري كمركز تجاري ومايل دويل. وعد الحريري اللبنانيني بإعادتهم اىل مستوى املعيشة الذي كان لهم العام 
١9٧٤، واستعادة دور لبنان الطليعي يف اقتصاديات املنطقة، وتحقيق معدل منو اقتصادي بنسبة 9،3٪ خالل عقد من الزمن ١993-2003. 
حقيقة األمر أنه كان يراهن عىل سالم عريب - إرسائييل وشيك يعدرّ لبنان لدور اقتصادي جديد يف املنطقة، مدعوم من األنظمة الخليجية، 
إما مبا هو مركز مايل وتجاري ملنافسة الدور االقتصاد اإلرسائييل وإما مبا هو ممر اقتصادي للتطبيع االقتصادي مع إرسائىل من قبل األنظمة 

النفطية العربية.  

التي توجه سياسات وتوجيهات  النيولريالية  تلتقي والعوملة  الحريري لإلعامر  الرئيسية ملرشوع  املفاصل  أن  ومل يكن مثة حاجة الكتشاف 
املؤسسات املالية الدولية: الريادة للقطاع املايل والعقاري عىل حساب الصناعة والزراعة؛ النمو باالتكال عىل حركة األسواق بديالً من التنمية؛ 
الخصخصة؛ وإعطاء األولوية لالسترياد عىل حساب حامية الصناعات املحلية؛ وسحب الدولة من دعم السلع الحيوية ومن األدوار التوزيعية؛ 

الخ. 

الله مبقاومة إرسائيل وأبقت لغازي  التي سلرّمته االقتصاد، وخصصت حزب  الحريري أوالً بدعم من سلطة الوصاية السورية  حكم رفيق 
كنعان، املفوض السامي يف لبنان، السياسة واألمن. وحكم ثانياً، بالتعاون مع زعامء امليليشيات ورشكاء من أثرياء الهجرة والحرب، محاطاً 
مبعاونني ممن أمكن استقطابهم من حزبيني وأمنيني سابقني من أقىص اليسار يف منظمة العمل الشيوعي والحزب الشيوعي وحزب العامل 
الثوري العريب، اىل أقىص اليمني يف القوات اللبنانية، باإلضافة اىل فريق واسع من التكنوقراط واملحامني الكفوئني من متخررّجي املؤسسات 
املالية أو الرشكات الخاصة الدولية. وكان من أبرز إجراءات متتني سلطته السعي الحثيث واملال الوفري الذي بذله من أجل اإلمساك باإلعالم.١

١- تربرّع لنقابة الصحافة بربع مليون دوالر لبناء مركز جديد لها. دعم راديو مونتي كارلو املوجه للرشق االوسط )١5 مليون فرنك فرنيس( وحظي بامتياز اذاعة 
فرنسية موجهة للجمهور العريب، وأسس جريدة »املستقبل« ومحطة تلفزيون باالسم ذاته؛ وإشرتى امتيازات الصحف مثل »املستقبل« و »صوت العروبة« 

و»الهدى« و Le Matin و»الهدف« وحصة الثلث يف جريدة »النهار« توىل من خالل وكيله اإلعالمي نهاد املشنوق، دفع املساعدات املالية لعدد كبري من 
الصحف و»املكافآت« لعرشات الصحافيني. )نبعة: ١999، 96(. 

لبنان »المتعولم« يدخل العولمة
من الليربالية اىل النيولريالية
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املضاربة عىل مديونية الدولة

نظمت حكومات الحريري متويل اإلعامر عن طريق الدين الداخيل. أسهمت بذلك يف إعادة رسملة القطاع املرصيف - وقد انخفضت ودائعه 
اىل 3،5 مليارات دوالر العام ١98٧ مقابل ١2 ملياراً العام ١982 - بإصدار سندات خزينة بفوائد تراوحت بني 20 و ٤2،5٪ وتعظيم أرباحه. 

تحقق الهدف برسعة. فبني ١990 و 200٧ تضاعفت رؤوس أموال املصارف من ١03 مليارات دوالر اىل 966 مليار دوالر )األخبار، 2١/20١١/١( 
ومنت الودائع من 6،6 مليارات دوالر العام ١992 اىل ٤8،5 ملياراً 2003 لتبلغ 58 مليار دوالر العام 2005. وبلغت األرباح املعلنة للقطاع 

املرصيف يف أيلول 2006 5١6 مليون دوالر مقابل 369 مليوناً للفرتة ذاتها العام 2005، أي مبعدل زيادة قدره ٤0٪. 

كان ذلك يحصل فيام يرتاكم الدين الذي بلغ ١٤ مليار دوالر يف نهاية ١998 وقفز اىل 28،3١ ملياراً نهاية 200١، و 33،٧8 ملياراً نهاية 2003. 
وارتفعت نسبة الدين من ٤8٪ من الناتج املحيل املقدر لعام ١992 اىل ١٧0٪ منه يف العام 200١ وترتاوح بني ١٧9 و 200٪ من الناتج العام، 
١90٪ من الناتج للعام 2008 وهي من أعىل النسب يف العامل، مقابل ١30٪ لليابان و ١00٪ الواليات املتحدة )حسن خليل، األخبار، ١٤ 

نيسان 2009(

وبحسب ورشة للبنك الدويل العام 20١١ أن لبنان استقبل ١٤٧ مليار دوالر بني ١992 و 20١0 من التدفقات الخارجية، ذهب ١2١ ملياراً 
منها لتمويل عجز الخزينة.

وكانت خدمة الدين تغرق 85-90٪ من عائدات املوازنة وتستهلك50٪ من نفقاتها. 

من خالل املضاربة عىل مديونية الدولة، جنت قلرّة من املصارف واألفراد يف لبنان ومن املضاربني العرب واألجانب أرباحاً طائلة. ففي العام 
2002، عندما كان الدين العام يبلغ 30 مليار دوالر، ذهب 22 ملياراً اىل املصارف عىل شكل فوائد عىل سندات الخزينة )هرني اده، النهار، 
8 مارس 2002(. وارتفعت رساميل املصارف من ١23 مليون دوالر العام ١990 اىل ثالثة مليارات و 600 مليون العام 2003، اىل ٧ مليارات 

العام 2008 )توفيق غسبار، األخبار، ١٤ فرباير 2009( 

ن مساعدات فعلية للقطاع الخاص إلعادة بناء قدراته اإلنتاجية، وال لتشجيع الصادرات، وال  وجدير بالذكر أن هذا اإلنفاق الضخم مل يتضمرّ
ُدفعْت التعويضات عىل األرامل واأليتام واملعاقني ومساعدة أرس املفقودين باآلالف نتيجة الحرب. وغني عن القول أن دولة مفلسة اىل هذه 
الدرجة مل يخطر يف بال القيرّمني عليها أن يفرضوا رضيبة عىل أرباح الحرب تسهم يف متويل عملية اإلعامر، علامً أن دولة االستقالل فرضت 

مثل هذه الرضبية عقب الحرب العاملية الثانية.

باختصار، دفع اللبنانيون 38 مليار دوالر بني ١993-2008 لخدمة الدين التي بلغت 9500 دوالر عىل الفرد الواحد. ومل يتم خفض نسب 
الفائدة عىل سندات الخزينة إال بعد »باريس 2« )نوفمرب 2002( عندما تعهدت الدول املانحة باالكتتاب بسندات خزينة مببلغ 2،5 مليار 

بفائدة 5٪ ملدة ١5 سنة. 

وقد كشف الوزير السابق هرني إده، وهو أحد واضعي تصاميم مرشوع سوليدير، يف وقت مبكر، أن »ثروات رهيبة حققها البعض من ديون 
لبنان البالغة 30 مليار دوالر« مؤكداً أن »22 مليوناً منها ذهبت اىل املصارف كفوائد عىل الدين« )السفري، 2002/3/8(. تبعه الفضل شلق، 
رئيس مجلس اإلمناء واإلعامر خالل فرتة من حكم الحريري، فاترّهم املصارف بتحقيق أرباح »ضخمة« من الفوائد املرتفعة عىل الدين العام 

)2006/٤/3 ،The Daily Star( »بلغت 26 مليار دوالر من أصل دين عام يبلغ 38 مليار دوالر، واعترب ذلك »أكرب خطر عىل لبنان

نتائج اقتصادية بنيوية

التي  العراقيل  أبرزها  اغتياله. وكان  قبل  تنفيد كامل مرشوعه حتى  بعقبات عدة منعته من  الحريري  اندفاعة مرشوع رفيق  اصطدمت 
وضعتها يف طريقه مصالح ريعية أكرث ارتباطاً بالدولة منها بالسوق مثرّلها الرئيس اميل لحود وفريق من زعامء الحرب. إال أن الخطوط العامة 

للنهج االقتصادي للحكومات اللبنانية مل يتغريرّ يف األساس. 

- ارتفع منسوب الرتييع لالقتصاد: انتقلت حصة الريوع من الناتج العام من 9٪ يف العام ١990 اىل 23٪ العام ١998 وهي من أعىل النسب 
يف العامل. تم الرتييع عىل حساب منو اإلنتاج، وأدى اىل ارتفاع معدالت البطالة والهجرة ومعدالت التضخم، وأسهم سعر الرصف املرتفع، 
الذي ترصرّ عليه املصارف للدفاع عن قيمة ديونها، يف رفع أكالف الصناعة وإعاقة التصدير وتحميل املستهلكني ارتفاع أسعار املواد املستوردة 
وهي تكاد أن تكون كامل حاجات لبنان. هذا هو االندفاع الذي أدانه النائب الراحل نسيب لحود عندما تحدث عن »طغيان الريع عىل 
االقتصاد« ودوران رأس املال يف حلقة مفرغة من التوظيفات القصرية األجل ال تبتغي سوى الربح السائل والرسيع«، وهذا ال يتم، حسب 

النائب لحود، إال عىل حساب اإلنتاج وخلق فرص عمل. )النهار، ١٤/١995/9(

- فاقمت الحرب وعملية اإلعامر من الظاهرة األصلية يف االقتصاد اللبناين وهي تصدير اليد العاملة املاهرة واسترياد اليد العاملة غري املاهرة 
والخدمية. بسبب الحرب قارب النمو السكاين الصفر، واستنزفت الهجرة ما بني 800 و 900 ألف نسمة، ما يوازي ثلث السكان يف العام 
١9٧5 )التنمية البرشية: ١998( وتعاظمت هجرة الشباب الذين يشكلون ٧١٪ من العاطلني من العمل، بعد أن تباطأت ثم ركدت عملية 
اإلعامر االقتصادي وضمور القطاعات اإلنتاجية. يف املقابل تزايد االتكال عىل العاملة الوافدة باإلضافة اىل العاملة السورية التي انتفخت 
بحكم التسهيالت التي وفرّرتها فرتة انتداب النظام السوري عىل لبنان )١9٧6-2000( لتصل اىل 600 أو ٧00 ألف عامل موجودين باستمرار 

يف سوق العمل اللبنانية. 

- منا العجز يف امليزان التجاري ليصل اىل ١/8 نتيجة االلتزام بسياسة رفض البدائل لالسترياد ودفع الصناعة والزراعة اىل املنافسة يف األسواق 
الخارجية مبا هو سياسة بديلة من تقييد االسترياد.2 

ر أن 80٪ من كل االستثامرات يف العقارات يف لبنان متت عىل يد مغرتبني لبنانيني ومستثمرين من  - الفورة العقارية: بني ١990 و ١995 قدرّ
السعودية واتحاد اإلمارات. عربرّ الرئيس رفيق الحريري عن هذه االندفاعة بتكراره الشعار quand le batiment va, tout va »عندما يتيرس 

العقار يتيرسرّ كل يشء«. مبيعات املضاربني العقاريني 20١2 بلغت 9،2 مليارات )حسب تقديرات وزارة املال(.

- تعزيز البنية االحتكارية للنظام االقتصادي: وتتجىل يف الرتكرّز الشديد لرأس املال يف املجاالت الحيوية من االقتصاد، ففي املصارف، تستأثر 
الودائع )نرص: 2003، ١56(.  بـ ٧0٪ من إجاميل  الحسابات املرصفية  املايل وتترصرّف 2٪ من  السوق  بالحصة األكرب من  خمسة مصارف 
وقد توصلت دراسة لـ٧٤02 مؤسسة يف 288 سوق محلية، اىل أن األسواق اللبنانية، التي تنعم باقتصاد السوق واملبادرة الفردية والحرية 
التنافسية، إمنا تعاين من »احتكار القلرّة« oligopoly )غسبار: 2003(. ويفيد االقتصادي إييل يشوعي بأن ألفاً من أصل 25 ألف مستورد 
الوكاالت  يف  كام  املقونن  االحتكار،  كم  ويتحرّ  )200٤/٧/١9 السفري،  يشوعي،  )إييل  اللبنانية.  املستوردات  مجموع  من   ٪90 يستوردون 

الحرصية، أو الذي ميارَس كأمر الواقع بالطحني واملحروقات واألدوية، دون أن يستثني االحتكار الصناعي )يف الرتابة مثال(. 

بالرشكات  املتمثل  السابق  الشكل  باملقارنة مع  الهولدنغ  الرأساملية هو  امللكية  اإلعامر، منا شكل جديد من  يف ظل مرشوع  الهولدنغ:   -
املساهمة الذي كان غالباً قبل الحرب. وقد أدى ذلك الشكل الجديد مللكية رأس املال وإدارته اىل تضخيم سمتي الرأساملية اللبنانية - 

2- يروي الصحايف رينيه نبعة حوارا بني الحريري واملطران بشارة الراعي )البطريرك املاروين حاليا( يلخرّص هذا االرصار عند حاكم لبنان الجديد. كان املطران 
يحتج عىل الصعوبات التي يعانيها معمل الحديد يف عمشيت، جررّاء منافسة الحديد الذي يستورده من أوكرانيا فؤاد السنيورة ورشيكه رايف دمرجيان، 

صاحب Demirjian Global اكرب مستورد للحديد يف لبنان، ما اضطره اىل تخفيض عدد عامله من ١500 اىل 250 عامال، وطالب بإجراءات لحامية الصناعة 
املحلية من االنهيار. فأجابه الحريري باقتضاب: »االسترياد من أوكرانيا أرخص من االنتاج املحيل!« )نبعة: ١999، ١02-3(.
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طابعها العائيل وبنيتها االحتكارية - لكنه أضاف اليها التعدد والتشابك يف مؤسسة واحدة لالستثامر يف قطاعات متعددة من االقتصاد، كام 
أضاف اليها قطاعات جديدة من مثل االتصاالت. 

ي التفاوت الطبقي: يف العام 200٤ قدم الرئيس رفيق الحريري »مرشوعاً جذرياً« لإلصالح الرضيبي أراد إلغاء رضيبة الدخل  - الرضائب تنمنّ
عىل املهنيني )أطباء، مهن حرة، محاسبون، محامون، خرباء، الخ،( وأصحاب الدكاكني وصالونات الحالقة والتجميل وتجار الجملة واملفررّق. 
واستثنى من اإللغاء أرباح الرشكات الكربى لكنه خفرّض التكليف الرضيبي عليها من ٤0٪ اىل١0٪ بصورة مقطوعة وشاملة. )مروان اسكندر، 
»كالسيكية التقهقر«، النهار 2009/١/١١( مع ذلك، فإن »إصالحات« الحريري أبقت عىل الرضيبة عىل األجور والرواتب املقتطعة عند 

املصدر.

ولقياس فداحة النتائج لهذه السياسات، يجدر التذكرّر أن رضيبة الدخل عىل األرباح، مبا فيها الرضيبة عىل مداخيل املهن الحرة، تدررّ عىل 
الخزينة ال أكرث من 300 مليون دوالر، أي 3٪ من األرباح يف حني أن النسبة يف الواليات املتحدة األمريكية تبلغ 30٪، وهي من أخفض النسب 
عاملياً. وال يقترص األمر عىل انخفاض نسب التكليف، يتم التهررّب الرضيبي من قبل املؤسسات ورشكات األموال عىل نطاق واسع جداً. هناك 
2٤5 ألف مؤسسة ورشكة مسجلة يف السجل التجاري اللبناين، لكن ٧0 ألفاً، أي ٤2٪ من املجموع، رصرّحت العام ١99٧ عن خسارة )خالد 
السفري، ١999/2/26(. اىل هذا هناك عدة إعفاءات رضيبية رسمية. فرشكات  الترشيعية«،  السلطة  أبواب  صاغية، »رؤوس األموال تقرع 
الهولدنغ معفاة من الرضيبة عىل األرباح.3 ويف العام 2000، زمن حكومة سليم الحص، أحبط رجال األعامل اقرتاحاً لوزير املالية جورج قرم 
ر مردوده بـ ١50 مليار ل ل. )مليار دوالر(. )النهار، ١999/٤/١0( قبل ذلك، رصف النظر عن  باعتامد رضيبة عىل فوائد سندات الخزينة قدرّ

را ًلها أن تدررّ عىل الخزينة نحو 50 مليار ل ل. )330 مليون دوالر(. مرشوع لفرض رضيبة عىل استرياد السيارات الفخمة كان مقدرّ

- إلغاء الرسوم الجمركية: وأدى إلغاء الرسوم الجمركية واعتامد رضيبة »القيمة املضافة« اىل مزيد من خفض عائدات خزينة مفلسة أصالً. 
ومع أن املنظمة املذكورة متهل عرش سنوات إلنجاز كل الرتتيبات العائدة لتلك العملية، أنجزتها الحكومة برئاسة رفيق الحريري بجررّة قلم، 
وفيام طالب مفوضو منظمة التجارة الدولية بخفض الرسوم عىل املنسوجات اىل ١٧،5٪، سبقتهم الحكومة اللبنانية فخفضتها اىل 5٪ )داغر: 

 .)20١0

م فؤاد السنيورة اإلعفاءات الجمركية عىل أنها لتحفيز النمو وتكبري حجم االقتصاد وحفز االستثامر الخارجي. مع أنه أقررّ بأن التخفيض  قدرّ
سوف ينعكس سلباً عىل الخزينة لكنه استدرك أن الخزينة سوف تعورّض من خالل عائدات الرضبية عىل القيمة املضافة بسبب تكبري حجم 
االقتصاد )السفري، 30 آب 2000(. مل يكرب حجم االقتصاد ومل يبلغ النمو النسب التي أملها الحريري أو وعد بها السنيورة ومل تعورّض القيمة 
املضافة عن خسائر الرسوم الجمركية. بقي ارتفاع الرضائب غري املبارشة عىل املواطنني وخفض الرضائب عىل األرباح واإلعفاءات عىل الريوع 
والفوائد. ومع ذلك فبعد ١3 سنة عىل طلب لبنان االنضامم اىل منظمة التجارة الدولية مل ينجح بعد يف االنضامم، ومن أسباب ذلك استمراره 

يف الحامية القانونية لالحتكار عن طريق الوكاالت الحرصية.

ول االقتطاعات الناجمة عن الخوات والفساد يف ظل االنتداب السوري ومرشوع إعادة اإلعامر، مبلياري  ر جو فضرّ - الفساد وأموال الخوات: قدرّ
م كامل ديب رقامً مشابهاً، مع أنه يحتسب  ول: 200٤(. ويقدرّ دوالر سنوياً، أي ما يوازي ١٤ مليار دوالر خالل ست سنوات زائداً الفوائد )فضنّ
فيه كل عائدات امليليشيات واملنظامت الفلسطينية واألجهزة األمنية السورية واملنتفعني من اللبنانيني ابتداًء من الحرب األهلية ١9٧5. 
)كامل ديب، النهار، 2005/3/25( وتفيد »مؤسسة الشفافية الدولية«، التي تقيرّم درجات الفساد يف العامل، بأن لبنان خرس ١9 نقطة العام 
200٤ قياساً اىل العام الذي قبله يف تراتب الشفافية، أي أنه تراجع يف عام واحد أكرث مام تراجعته األرجنتني مثاًل يف ١5 سنة )لويس حبيقة، 

النهار، 30/٤/2005(

3- بل تخضع لرضيبة مقطوعة عىل رأس املال ان ال تتخطى خمسة ماليني لرية حداً اقىص. واالمر نفسه ينطبق عىل الرشكات offshore املعفاة من رضيبة 
االرباح ومن الرضائب عىل رواتب واجور مستخدميها اال العاملني يف لبنان. وتخضع لرضيبة سنوية مقطوعة قيمتها مليون لرية لبنانية. وتُعفى أسهم تلك 

الرشكات وحاملوها من جميع الرسوم والرضائب عىل االنتقال واإلرث. ومن االعفاءات الرضيبية ايضا اعفاء املؤسسات االقتصادية لالوقاف من الرسوم 
والرضائب وكذلك مخصصات رجال الدين لقاء قيامهم بالشعائر الدينية، وأجور الخدم يف املنازل الخاصة، وغريها.

 التحوالت يف البنية االجتامعية بعد الحرب

- اختالالت جديدة يف التوازن املناطقي، وأبرز مظاهرها إعادة التمركز بعيداً عن بريوت، وظهور شامل لبنان مبا هو املنطقة األفقر، لتحل 
أكرثية سكان  تشكل  التي  الشيعية  للطائفة  السيايس  الوزن  ومنو  أبنائها  نتائج هجرة  بعض  جنتا  وقد  والبقاع  الجنوب  محل محافظتي 

املنطقتني )نرص: خريطة، ١55( 

- املزيد من االستقطاب االجتامعي 

وميكن إيجاز أبرز مظاهره: بني ١992 و ١999 باآليت: 

١( ارتفع دخل الطبقة العليا مبعدل ٤،8٪ سنوياً 

2( تراجع دخل الطبقة الوسطى مبعدل ٤،٪8، 

3( تراجع دخل الطبقة الدنيا مبعدل ٤،6٪ سنوياً 

٤( وتزايدت نسبة األرس الفقرية 35٪، وانخفاض األجر الفعيل بنسبة تراكمية تبلغ ٪30 

5( ضمور التقدميات االجتامعية والصحية حيث ال أكرث من 30٪ من اللبنانيني يتمتعون بضامن صحي، 

6( تدهور الرشوط السكنية حيث ٤6٪ من اللبنانيني يعيشون يف بيوت مكتظة )٤،8 أفراد يف الغرفة الواحدة(؛ 

ل األقساط، رغم تدين مستوياتها،  ٧( تزايد انتقال التالمذة من الخاص اىل العام لعدم تحمرّ

8( البطالة والبطالة املقنرّعة تزيد عن 30٪ من القوة العاملة )نرص: خريطة، ١55(

إن هذه إن هي إال املظاهر املرافقة إلعادة متوضع الرثوة اىل أعىل، حيث 80٪ من األرس تتمكن من ٤0٪ من املداخيل و 20٪ من ٪60. 
لها فنصح حبيب شحاته، نائب مدير البنك الدويل، برفع الرضيبة عىل أرباح الرشكات فلم  وهي ظاهرة مل يستطع حتى البنك الدويل تحمرّ

تستجب له الحكومة.

أيدي ٪0،3  لبنان هي بني  يف  اململكوة شخصياً  الرثوة  الخالصة إال معلومتان جديدتان. األوىل تحتسب أن ٤8٪ من  مل يكن ينقص هذه 
من السكان البالغني، أي 8900 مواطن. فيام يبقى لسائر البلد أقل من 52٪. وأن أرستني فقط من أصحاب املليارات، أي آل ميقايت وآل 
ى معيار »جيني«، حيث ١00  الحريري، تستأثران بـ ١5٪ من تلك الرثوة. واألفدح من ذلك أن مقياس الالمساوة يف توزيع الرثوات - املسمرّ
يعادل الالمساواة املطلقة والصفر املساواة الكاملة - يشري اىل أن لبنان هو الرابع عاملياً من حيث درجة الالمساواة يف توزيع الرثوات )86،3( 
ل معيار جيني للبنان عىل أنه 68 يف العام 2003  بعد روسيا وأوكرانيا وكازاخستان )إكزيكوتيڤ: اكتوبر 20١3( وكان توفيق غسبار قد سجرّ

)غسبار: 2003، 2٧(.
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الفصل الثالث

األوليغارشية

نخصص هذا الفصل ملتابعة تركيب األوليغارشية وسلوكها من خالل: إلقاء نظرة تاريخية موجزة تبنيرّ مدى االلتصاق األصيل بني األوليغارشية 
م بعد ذلك أطروحة تقول بأن الشبكة املالية - االستريادية -  والسلطة السياسية وتركيبها االحتكاري وطابعها العائيل منذ االستقالل. نقدرّ
ل يف ظاهرتني جديدتني لفرتة بعد الحرب: تزايد الطابع االحتكاري للنظام الطبقي، ومنو شكل  العقارية تسيطر عىل قمم االقتصاد. ونفصرّ
جديد متعدد املهامت واالختصاصات من أشكال التملرّك واإلدارة لرأس املال هو »الهولدنغ«. ونختم بالتعريف بـ»الهيئات االقتتصادية« مبا 

هي حزب الربجوازية. 

١- يشء من التارخي
آثرنا استخدام تسمية »أوليغارشية« - حكم األقلية - للطبقة الربجوازية املسيطرة عىل االقتصاد يف لبنان العتبارين: طابعها العائيل ونسبة 

االمتيازات واإلعفاءات القانونية التي تتمتع بها. 

العهد  البالد مع  السلطة االقتصادية يف  التي استولت عىل  املالية  التجارية  التي أطلقت عىل األوليغارشية  التسمية  »الكونسورسيوم« هو 
وأبنائه ونحو دزينة من األرس  الرئيس  املتكورّن من شقيَقي  »الكونسورسيوم«  نواة صلبة هي  تتحلرّق حول  االستقاليل. حوايل ثالثني أرسة 
الحليفة. إن درجة السيطرة واالستئثار االحتكاريني التي مارستها تلك األرس عىل اقتصاد البالد، وتحويلها القوانني لخدمة نظامها، مدهش، 

خصوصاً إذا ما قورن باالدعاءات الليربالية لـ»جمهورية التجار«. 

أرثوذكسية وأرسة واحدة  األوليغارشية 2٤ أرسة مسيحية )9 موارنة و ٧ روم كاثوليك و ٤ أرس  الطوائفي، ضمت أرس  التوزع  من حيث 
لكل من الالتني والربوتستانت واألرمن( مقابل ست أرس مسلمة )٤ سنية وواحدة شيعية وواحدة درزية(. وكانت األرس املسيحية متارس 
املصاهرة للحفاظ عىل ثروات وممتلكات األرسة يف داخلها أو لزيادتها أو تكريساً للرشاكات التجارية. ففي جيل واحد ارتبطت عرش من 
أرس األوليغارشية بعالقات مصاهرة يف ما بينها )آل فرعون، شيحا، حداد، ُد فريج، كتانة، عريضة، بسرتس، عسييل وضومط(. راكمت أرس 
األوليغارشية ثرواتها من مصادر ثالثة: أوالً، اقتصاد الحرير والتجارة االستريادية زمن املترصفية؛ ثانياً، أرباح الحرب العاملية الثانية )بني ١9٤0 
و ١9٤٤، أنفقت القوات الحليفة ٧6 مليون جنيه اسرتليني يف سورية ولبنان(. وثالثاً، أموال الهجرة يف أفريقيا واألمريكيتني والبلدان العربية 

النفطية، العراق والسعودية خصوصاً. 

احتل أعضاء الكونسورسيوم مواقع سيطرة يف كل قطاعات البلد االقتصادية. امتلكوا يف القطاع املايل دزينة من املصارف املحلية أو ذات 
رأس املال املختلط، أبرزها »بنك سورية ولبنان« صاحب امتياز إصدار العملة وإدارة مالية الدولة واملسيطر عىل حركة التسليف واملبادالت 
التجارية مع فرنسا. كانت أكرب رشكة تأمني، »االتحاد الوطني«، رشاكة بني عدد من أعضاء الكونسورسيوم ورأس املال الفرنيس. وكان معظم 
أعضاء الكونسورسيوم من مستوردي املنتجات الغربية املصنرّعة يسيطرون عىل الحصة األكرب من السوق املحيل للمواد الغذائية، واألسلحة 
والذخائر، واملعدات واآلالت الزراعية والصناعية، ومواد البناء، واملرشوبات، واملنتجات الصيدالنية والطبية، والقرطاسيات واألخشاب والقهوة 
والسيارات وقطع الغيار والعديد غريها. ومن بني الخمسني وكالة التي متثل الرشكات األمريكية، النصف يف يد أرسة واحدة، آل كتانة، والباقي 

موزرّع بني آل فتال وصحناوي وفرعون. وكانت أرس الكونسورسيوم رائدة يف ميدان السياحة، متلك أكرب وأفخم الفنادق يف بريوت )السان جورج 
والربيستول( ويف مراكز االصطياف يف بحمدون وصوفر، اىل مراكز التزلج عىل الثلج يف فاريا واألرز. يف قطاع الخدمات، كان الكونسورسيوم، 
بالرشاكة مع رأس املال الفرنيس، يسيطر عىل الرشكات ذات االمتياز ورشكات الخدمات العامة: رشكة مرفأ بريوت، رشكات املياه والكهرباء )يف 
بريوت وقاديشا ونهر البارد( ورشكة حرص التبغ والتنباك )الريجي( وغريها. كذلك كان الكونسورسيوم يسيطر عىل أكرب رشكات مقاولة يف البلد 
)»ال ريجي دي ترافو«( وواحدة من أكربها يف الرشق األوسط )رشكة »كات« إلميل بستاين(. وامتلك أعضاء الكونسورسيوم رشكتي الطريان 
الكهرباء واالسمنت  الربي، وأكرب مصانع  للنقل  Middle East Airlines وأكرب رشكة  األوسط«  الرشق  Air Liban و»طريان  ليبان«  »آر 
والنسيج والبرية وأعواد الكربيت واملعلبات الزراعية والزيت النبايت والدهان والزجاج، الخ. وزاوجت بعض تلك األرس بني تصنيع املواد محلياً 
واستريادها من الخارج، كام يف حالتي االسمنت ومواد البناء. أخرياً كانت جميع األرس املذكورة من كبار املالك العقاريني يف املدينة واألرياف.

رت ثروات خمس عرشة من تلك األرس بـ 2٤5 مليون لرية لبنانية، ما يعادل تسعة أضعاف خزينة الدولة للعام ١9٤٤ وأكرب من ٤0  وقد قدرّ
يف املئة من الدخل األهيل للعام ١9٤8. وكان قسط وفري من تلك الرثوات موظفاً خارج لبنان.

خالل تلك الفرتة، انتخب ١3 من أبناء األوليغارشية نواباً يف الربملان اللبناين، واحتل خمسة املناصب الوزارية وعنيرّ واحدهم رئيساً للوزراء. 
وفرض معظم نواب األوليغارشية عىل مناطقهم من فوق، خصوصاً يف البقاع والجنوب، حيث لعبوا دور ممورّيل اللوائح االنتخابية للزعامء 
املناطقيني الذين درجت عليهم تسمية »اإلقطاع السيايس«. كان الياس طرابليس، مثالً، التاجر الرثي من دير القمر، ممورّل الئحة أحمد األسعد 
يف الجنوب ويخوض االنتخابات من ضمنها. وكان هرني فرعون، أكرب مالك عقاري يف البلد ورئيس مجلس إدارة مرفأ بريوت، وراعي النقابات 
العاملية املوالية للسلطة، وأبرز أصحاب القرار السيايس اىل جانب بشارة الخوري، هو الزعيم السيايس ملنطقة زحلة ولقسم من البقاع، حيث 
ميلك نسيبه موىس ُد فريج مزرعة حديثة ومقعداً نيابياً. وكان ابن عمه بيار فرعون، ينتخب نائباً عن جزين. وكان أحد أبناء أرسة رسسق، 
يق، يشغل منصباً نيابياً يف البقاع هو أيضاً. والصناعي بطرس الخوري ميورّل الزعامء الشامليني قبل أن  وهو مالك عقاري كبري يف منطقة عمرّ
يخوض االنتخابات بذاته. وهكذا يف عهد بشارة الخوري، كان 36 نائباً )26 منهم من املسيحيني( ميلكون أكرب 230 رشكة يف البالد أو هم 

أصحاب حصص راجحة فيها. )طرابليس: 2008، ١95-١99(.

من الخمسي أرسة اىل املئة أرسة

خالل فرتة الخمسينيات والستينيات، درج الحديث عن خمسني أرسة تتكون منها الطبقة الحاكمة بشقيها االقتصادي والسيايس. كتب مايكل 
هدسون »يحتكر السلطة يف لبنان مؤسسة من رجال دين وزعامء السياسيني شبه إقطاعيني ومرصفيني ورجال أعامل ومحامني. وينتمي أعضاء 
هذه املؤسسة اىل أقل من خمسني أرسة وجيهة« )هدسون: ١968، ١26(. يتكرر رقم الخمسني عىل لسان يوسف بيدس، صاحب بنك انرتا، 
عند حديثه عن تلك الفئة من رجال األعامل التي تكتلت ضده وأسهمت يف إفالس مرصفه. مع الوقت، ارتفع العدد من »الخمسني أرسة« 
اىل »املئة أرسة التي تحكم البلد« حسب تعبري الصحايف ميشال أبو جودة الذي ناشدها أن تكفرّ عن خيانة بعضها البعض وأن تحافظ عىل 

وحدتها، خالل األزمة املالية واالقتصادية التي نشبت إثر انهيار بنك انرتا )طرابليس: 20١١، 259(

من ١٠٠ أرسة اىل كم؟

من هي األوليغارشية اآلن؟ مم تتكورّن؟

حسب دراسة أجراها الحزب الشيوعي اللبناين العام ١9٧3، يتبنيرّ أن عدد األرس التي تظهر أسامؤها عىل لوائح مجالس إدارات الرشكات 
املساهمة واملغفلة يبلغ 800 أرسة. يسيطر ٤0٪ منها عىل ثلث مجموع رأس مال الرشكات وعىل ٧0٪ من مبيعاتها، وعىل نصف تجارة 
االسترياد حيث تسيطر ثالث أرس فقط عىل 22٪ من سوق األدوية واملنتجات الطبية ويسيطر عرشون تاجراً عىل 85٪ من استرياد املواد 
الغذائية. ويتبنيرّ من الدراسة ذاتها، أن أكرب ١3 أرسة لرجال أعامل من أصل 208 تسيطر عىل ٤٧٪ من إجاميل رأس املال الصناعي، و ٪30 

من موجودات املصارف و 2٤٪ من إجاميل رأس املال يف التجارة )حمدان: ١99٧، 83-85؛ طرابليس: 20١١، 280(.
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نحو ألف أرسة يف السبعينيات، إذاً؟ نفقد األثر بعد ذلك. 

ساد يف لبنان لفرتة طويلة رقم األربعة باملئة الذي اكتشفه تقرير إيرفد للداللة عىل الفئة األغنى من املجتمع اللبناين. ومل يكن الرقم الذي 
حدده نرص - دوبار )١9٧٤( ليختلف كثرياً عنه إذ احتسب الفئة األغنى من حيث الدخل بنسبة الـ 3،6٪. بعد الحرب، درج يف الصحافة 
االقتصادية رقم الواحد يف املئة. فقد تبنيرّ مثالً أن ١٪ من املوِدعني ميلكون ٧0٪ من الودائع املرصفية التي يبلغ مجموعها ١2٧ مليار دوالر.٤

٢- حكم األرستني والـ٨9٠٠ مليونري
ظلت البيانات تتحدث عن مداخيل ال ثروات. اىل أن وردنا بعد إنجاز مسورّدة هذه الدراسة معطى جديد يسمح بحرص أوىف للربجوازية 
الكربى. نرشت مجلة »إكزيكيوتِف« االقتصادية اللبنانية األرقام املتعلقة بلبنان من الدليل السنوي لبنك »كريدي سويس« املعنون »بيانات 
عن الرثوة الكونية للعام Global Wealth Data 20١3 »20١3، وهو من التقارير القليلة التي تحتسب الرثوات وأمناط توزيعها وال تكتفي 

باملداخيل. 

يقدم التقرير رقامً داالً ومدهشاً يف آن معاً من أن ٤8٪ عىل االقل من ثروة لبنان الخاصة مركرّزة يف أيدي 8900 نسمة، أي ما ال يزيد عن ٪0،3 
من السكان البالغني وهي الفئة التي يزيد دخل أفرادها عن مليون دوالر للفرد. وهذا يعني أن سائر البلد، أي 99،٧٪ من السكان، ميلكون 
رها البنك السويرسي بـ 9١ مليار دوالر. يف املقابل، فإن أغنى ستة لبنانيني، الذين ينتمون اىل أرستني فقط  أقل من 52٪ من الرثوة، التي قدرّ
ر مجلة فوربز ثرواتهم املجتمعة بـ ١٤ مليار دوالر، يستحوذون عىل ١5٪ من الرثوة الخاصة. ويضيف  هام آل الحريري وميقايت، والذين تقدرّ

التقرير يف باب توزيع الرثوة أن نصف اللبنانيني ميلك أقل من خمس معدل الرثوة. وجدير الذكر أن »كريدي سويس«

5)Executive, 18 October, 2013( .»تنرش أرقامها عن لبنان بكل تحفرّظ وتعليقها أن البيانات اللبنانية »فقرية

مهام يكن من أمر، فإن هذا الدليل عىل ضيق الفئة املسيطرة عىل االقتصاد، وعىل ترصرّفها نصف الرثوة األهلية، يفتح املجال أمام فرص 
لة عن تركيب الفئة األعىل من الربجوازية اللبنانية ال بد ألي بحث الحق عن الطبقات أن يضطلع بها إذا  جديدة لتنظيم أبحاث جادة ومفصرّ

م يف الدراسات يف هذا املجال. كنا نريد التقدرّ

٣- الشبكة المرصفية
يف دراسة الفتة بعنوان »النظام املرصيف اللبناين: البدائل املالية لنظام سيايس« ينبرّه كليامنت هرني مور اىل دور املصارف مبا هي بدائل لنظام 
سيايس مغيرّب او معلرّق. يقول »لعل املصارف مل تكن فقط التعبري عن نظام سيايس اختفى يف سائر االمكنة، تحت تأثري العنف، امنا كان 
بامكانها ايضا ان تسهم يف اعادة التوازن للنظام القديم الذي ميكن ان يعود عندما يتوقف العنف«. وقد حصل ذلك. صارت املصارف وسيلة 
لدخول اصحابها من مغرتبني ورجال اعامل وارد الهجرة والخليج لالستحصال عىل الجاه وتكريس النجاح. وشكلت املصارف مكان االلتقاء 

٤- للمقارنة، تفيد البيانات االرسائيلية ان ١9 ارسة تستأثر بثلث االقتصاد االرسائييل. يف العام 2006 بلغ الدخل االهيل االرسائييل 2٤8 مليار شيكل جديد. وهذا 
يعادل: ١( ثلث مداخيل اول 500 رشكة ارسائيلية و 2( الدخل السنوي لـ ١9 ارسة من رجال االعامل و 3( 88٪ من موازنة الدولة و ٤( 5٤٪ من حصة 

قطاعات االعامل من االقتصاد. )أورا كوهني، »١9 ارسة ارسائيلية تسيطر عىل ثلث االقتصاد«، هاآرتس، 0٧/١9/200٧(.
5- يبلغ عدد اصحاب امليليارات يف لبنان العرشة وهم: سعد الحريري، بهاء الحريري، امين الحريري، فهد الحريري، هند الحريري، نازك الحريري، نجيب ميقايت، 

طه ميقايت، سعيد خوري، حسيب الصباغ.

بني االرس املالية واالرس السياسية، حيث ان ربع االسامء الواردة يف اي الئحة لالرس السياسية او للنواب هم من املرتبطني بالقطاع املرصيف، 
واخريا ان القطاع املرصيف قد توازن خالل الحرب وصار اكرث تنوعا من الناحية الطائفية واملذهبية كام يظهر من تركيبة اكرب مثانية مصارف 
)مور: ١983، 38-٤١( ما مل يقله مور هو ان النظام املرصيف صار بعد الحرب محور الحياة االقتصادية للبلد ودائن الدولة وقائد عملية اإلعامر 

ه الرئييس لسياسة دولة هو دائنها.  واملضارب الرئييس عىل مديونية الدولة واملوجرّ

يوجد يف لبنان حوايل ٧١ مرصفاً، بينهم 5٤ مرصفاً تجارياً و ١٧ مرصفاً لألعامل والتسليف املتوسط وطويل األجل. تنقسم املصارف التجارية 
بني 30 مرصفاً لبنانياً بأسهم غالبيتها للبنانيني و ١0 مصارف لبنانية ذات مساهمة أكرثية عربية ومرصفني لبنانيني مبساهمة أكرثية أجنبية غري 
عربية. وتوجد 8 مصارف عربية ال يحوي عدد منها ال مساهمة لبنانية. اضافة اىل اربعة مصارف أجنبية مبساهامت لبنانية. للمصارف ٧80 

فرعا، تستخدم ١6،32١ موظفا، اي ١٪ من اجاميل املستخدمني، العام 2008.

يستحوذ ١2 مرصفاً لبنانياً الذين يشكلون »فئة الفا« عىل أكرث من 95 يف املئة من إجاميل موجودات القطاع املرصيف يف لبنان وهي: عودة، 
بلوم، بيبلوس، فرانسبنك، سوسييتيه جرنال، اإلعتامد اللبناين، البحر املتوسط، بريوت، بريوت والبالد العربية، اللبناين الفرنيس، فرست ناشونال 
هذه  وتجني  تقريبا.  املوجودات  اجاميل  نصف  وبيبلوس، عىل  بلوم  عودة  وهي  منها،  مصارف  ثالثة  وتسيطر  بنك.  وانرتكونتينانتال  بنك 
املصارف الثالث أرباحاً ضخمة )وصلت يف أيلول 20١2 اىل 683 مليون دوالر: 309 مليون دوالر لعودة، 25١ مليون دوالر بلوم، ١23 مليون 

دوالر بيبلوس(. 

الطابع العائيل وتشابك املصالح

العرب واألجانب، مساهمني ينتمون اىل  اللبنانية، بحيث نجد اىل جانب عدد قليل من املساهمني  العائيل عىل املصارف  الطابع  ويغلب 
عائلة واحدة: بنك لبنان واملهجر )بلوم(: ورثة نعامن االزهري؛ بنك عودة: رميون عودة؛ بنك بيبلوس: فرانسوا باسيل؛ اللبناين الفرنيس: فريد 
روفائيل؛ فرفسبنك واللبناين للتجارة: عدنان وعادل قصار؛ االعتامد اللبناين - جوزيف طربيه؛ بنك املوارد: مروان خري الدين؛ بنك بريوت 
والبالد العربية: ورثة توفيق عساف؛ بنك املتوسط: ورثة رفيق الحريري؛ سوسييتيه جرنال: ورثة انطون صحناوي؛ بنك بيمو: آل عبجي؛ بنك 
سوريا ولبنان: ورثة الرئيس بشارة خليل الخوري؛ فرعون وشيحا: ورثة هرني فرعون وميشال شيحا؛ الصناعة والعمل: ورثة إميل البستاين؛ 
ل ترست بنك: ورثة عيل الجامل؛ لبنان والخليج: عبد الحفيظ عيتاين؛ بنك بريوت: انور الخليل؛ بنك  فرست ناشيونال: ورثة رفعت النمر؛ جامرّ

االعتامد الوطني: لطفي الزين؛ الخ.

ومتلك املصارف، وخصوصا من فئة الفا، ١2 رشكة تأمني، تنتمي 3 منها اىل الخمس رشكات التأمني االوىل التي تستحوذ عىل 66،2٪ من السوق 
اللبناين من اصل١١٤ رشكة. 6 

6- وهذه الرشكات هي 
Alico، وهي رشكة التأمني اللبنانية االمريكية، التابعة لرشكة American Life Insurance Company التي تستحوذ ميفردها عىل 2١،5٪ من سوق التأمني

Allianz SNA التابعة لبنك بريوت والبالد العربية
Bancassurance SAL التابعة لفرنسبنك

Arope SAL التابعة لبنك بلوم
LIA )انظر مجلة Executive العدد ١30، ايار 20١0، ص ٤2( 

اما الباقية فهي
ميد بنك للتأمني، تابعة لبنك ميد؛

Beirut Life SAL تابعة لبنك بريوت
ادونيس للتأمني و آدير للتأمني، تابعة لبنك بيبلوس. 

SNA للتأمني تابعة لبنك بريوت والبالد العربية
كابيتال للتأمني واعادة التأمني )أسعد مريزا هو رئيس جمعية رشكات التأمني يف لبنان ورئيس مجلس ادارة ذي كابيتل(

وكالة سارادار للتأمني
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وتتشابك املصالح بني أرس االوليغارشية خالل توظيفاتها ومساهامتها املرصفية عىل نحو الفت. ورثة بطرس الخوري، بنك الصناعة والعمل، 
مساهمون يف لبنان واملهجر؛ مارسيل بطرس الخوري، مساهم يف املرصف التجاري السوري اللبناين؛ يوسف تقال، عضو مجلس ادارة بلوم، 
ومساهم يف البنك االهيل الدويل؛ انطوان واكيم، رئيس مجلس ادارة رشكة سنا للتأمني، وعضو مجلس ادارة بنك بيمو؛ فرانسبنك رشيك يف 
بنك بريوت والبالد العربية؛ رباح ادريس، انرتكونتينانتال بنك، مساهم يف االعتامد اللبناين؛ جو عيىس الخوري، بنك التمويل وبنك االعتامد 
اللبناين والبنك التجاري للرشق االدىن، مساهم يف بنك عودة؛ عيل غندور، بنك بريوت والبالد العربية، مساهم يف بنك عودة - رسادار لالعامل؛ 
فريد روفايل رئيس مجلس ادارة اللبناين - الفرنيس هو ايضا رئيس مجلس ادارة بنك الرشق؛ عدنان وعادل قصار، فرانسبنك، والبنك اللبناين 
للتجارة؛ نديم قصار، فرانسبنك، والبنك اللبناين للتجارة وبنك بريوت والبالد العربية؛ محمد عبد الحسن شعيب، مساهم يف فينيسيا بنك وانرتا 
ل ترست بنك وبنك التمويل؛ محمد الحريري، بنك ميد والبنك اللبناين السعودي، والبنك التجاري  لالستثامر والكويت والعامل العريب وجامرّ

السعودي؛ الخ. 

لبنان واللبنانيني يف ترصيح اىل  اللبنانية( عىل حساب  اللرية  لبنان كل االولوية املستهرتة املعطاة للمصارف )ولصحة  لخرّص حاكم مرصف 
تلفزيون »العربية« )20١3/١0/١٧( طأمن فيه اىل أن ارباح القطاع املرصيف للعام 20١3 سوف تنمو بنسبة 3-٤٪ تدليال عىل صحة االقتصاد. 
وذلك بعد ان أبلغ ان لبنان خرس ٧ مليارات دوالر بسبب النزوح السوري. وهي أرقام مشكوك يف صحتها ودقرّتها خصوصا انه يستحيل ان 
تكون قد اخذت يف االعتبار ودائع السوريني يف املصارف اللبنانية او احتسبت االموال التي أنفقها الالجئون، فقراءهم ومتوسطوهم واالغنياء، 
طوال ما يقارب الثالث سنوات. مهام يكن، ادى الترصيح غرضه يف تبيان مدى االستهتار بخسائر اللبنانيني يف مقابل ارباح شلرّة من املرصفيني!

٤- الهولدنغ
الشكل اجلديد للملكية الرأسمالية

تكورّن بعد الحرب كونسورسيوم جديد من عدد من العائالت ال يختلف كثريا عن كونسورسيوم االستقالل من حيث القلرّة التي تكونه وطابعه 
العائيل. حتى انه ميكن ان يقال ايضا ان القسم االكرب من رشكات الهولدنغ الكربى يعود قسم كبري منها اىل الكونسورسيوم االول. ولكن 
الحديد ان شكل الهولدنغ هو تطور نوعي لشكل الرشكات املساهمة. وذلك عىل مستويني. ففي حني كانت الرشكات املساهمة مضطرة 
لتمويه طابعها العائيل بتنويع اعضاء مجالس االدارة، ليس الهولدنغ مضطرا لهذا التحيل بل هو سافر يف معظم الحاالت يف تسمية نفسه 
بإسم االرسة التي متلكه. هذا من جهة، ومن جهة اخرى، كرس الهولدنغ تقليد حرص الرشكة بقطاع اقتصادي محدد )مال، تجارة، صناعة، 
ع يف املجاالت االقتصادية يف مروحة المتناهية من تلك القطاعات تضاف  سياحة، الخ.( الذي كان مترّبعاً يف الرشكات املساهمة ليغطي التنورّ

اليها قطاعات اقتصادية مستحدثة من مثل رشكات املقاولة واالتصاالت واملال وسواها )انظر امللحق رقم 2(. 

االعتامد اللبناين للتأمني واعادة التأمني، بنك االعتامد اللبناين
سوجيكاب للتأمني، تابعة لسوسييتيه جرنال

ل ترست بنك ترست للتأمني، تابعة لجامرّ
كريدكس للتأمني، تابعة لبنك االعتامد املرصيف

5- سيطرة االحتكارات 
ترّكز رأس المال المايل 

ته.  اول وجه للرتكز االقتصادي، وهو ما يجري اغفاله اكرث مام يجب، هو تركرّز رأس املال املايل حيث تسيطر ٧ مصارف عىل السوق املايل برمرّ
وحيث 0،05 من اللبنانيني يسيطرون عىل 3٤ مليار دوالر من الودائع املرصفية، وان 2٪ من الحسابات املرصفية تترصف بـ ٧0٪ من اجاميل 

الودائع املرصيفة )نرص: 2003، ١56( يف حني ان النسبة ذاتها هي بيد ١8٪ من السكان يف الربازيل.

اجرى الدكتور توفيق كسبار لصالح وزارة االقتصاد، وبتمويل االتحاد االورويب دراسة غطرّت٧٤02 مؤسسة يف 288 سوق  الرتكز التجاري: 
محلية، منها ١23 سوق ذات نشاط اقتصادي غري محدد. وخلص كسبار اىل ان نصف مبيعات تلك االسواق تشكو »احتكار القلرّة« )غسبار: 
2003(. ويفيد احصاء لالقتصادي اييل يشوعي أن الفاً من اصل 25 الف مستورد يستوردون 90٪ من مجموع املستوردات اللبنانية. )اييل 

يشوعي، السفري، 200٤/٧/١9(

لة يف لبنان 200 رشكة متلك فيام بينها ثالثة االف وكالة بينها عرشون  االحتكار القانوين: الوكاالت الحرصية: عدد الوكاالت الحرصية املسجرّ
رشكة مسجلة متلك كل واحدة منها ال اقل من عرش وكالت تستورد ال اقل من ثالثة االف صنف تحت اسمها. ويف 83 من اصل 288 من اسواق 
املنتجات املستوردة تسيطر 3 رشكات عىل 80٪ من السوق، وتسيطر 3 رشكات عىل 20٪ من السوق يف 60 سوق اضافية. تشمل الوكاالت 
اآلتية: السيارات وقطع الغيار، الهواتف، االسمدة واالدوية الزراعية، مواد البناء، تجهيزات املستشفيات، أدوات التزيني، القرطاسيات، االلبسة 
واالحذية، املواد الرياضية، االدوات الكهربائية، الساعات واملجوهرات، مستحرضات التجميل، اثاث البيوت واملكاتب، الخ. مع انه ال يوجد 

قانون يجيز الوكاالت الحرصية يف استرياد االدوية واالغذية، ولهذا القطاع وذاك بنية احتكارية هو ايضا. )مراد: 2006، 36(

اما االطار القانوين للوكاالت الحرصية فهو املرسوم االشرتاعي رقم3٤ يف 5 آب/اوغسطس ١96٤ مطلع عهد الرئيس شارل حلو ويف ظل وزارة 
الرئيس رشيد كرامي. وكان املرجع قبل ذلك املادتان 2٧2 و 2٧9 من قانون التجارة اللبناين.٧ 

العام 2002 نرشت الصحف أسامء ١٤5 من تلك الوكاالت الحرصية، كانت الحصة االكرب منها للواليات املتحدة 26 وكالة تليها فرنسا 2١ 
وكالة وايطاليا ١٧ وكالة، الخ. ففي ذلك العام بدأ رفيق الحريري تنفيذ سياسة اصالح اقتصادي اعلن ان الغرض منها ترسيع انضامم لبنان 
الوكاالت بـ 5٪ من  التعويض عىل اصحاب  الوكاالت الحرصية وحدد  التجارة الدولية. بناء عليه، تقرر تحرير االسترياد والغاء  اىل منظمة 
قيمة البضاعة املستوردة ملدة خمس سنوات بعد صدور القانون. وافقت الحكومة عىل مرشوع القانون. ويف ١٤ شباط/فرباير 200١ ارسل 
اىل الربملان حيث استغرق نقاشه يف اللجان النيابية سبعة اشهر، قررت عىل اثرها لجنة االدارة والعدل الغاء التعويض وتأجيل التنفيذ اىل 
مطلع العام 200٤، حال وسطا بني اصحاب الوكاالت الذي طالبوا اإلمهال حتى 2008 ونواب حزب الله وحركة امل والحزب السوري القومي 
االجتامعي وحزب البعث العريب االشرتايك وممثلني عن منظامت غري حكومية الذين طالبوا بالتنفيذ الفوري. يف 29 كانو الثاين/يناير 2003 

اقررّ الربملان متديد املهلة حتى 2008. رفض الرئيس اميل لحود التصديق عىل القانون. فتوقف االمر عند هذا الحد.

إتخذ السجال حول الوكاالت الحرصية طابعا طائفيا عىل اعتبار ان اكرثية اصحاب الوكاالت الحرصية هم من املسيحيني. )مراد: 2006( 
وقد رأى االقتصادي اييل يشوعي اىل مرشوع القانون عىل انه محاولة من رجال االعامل املسلمني لالستيالء عىل الوكاالت الحرصية للتجار 
املسيحيني )الكفاح العريب، 2002/2/١2 ؛ مراد: 2006، 58( فيام رأى بطريرك الكنيسة املارونية، مار نرصالله صفري، والجرنال ميشال عون 
اىل القانون عىل انه مرشوع سوري لتقويض االستقالل االقتصادي للدولة اللبنانية. وال يزال القانون يف االدراج اىل حني كتابة هذه السطور. 

احتكارات االمر الواقع: تسيطر عىل االسترياد مجموعة قليلة من املستوردين، ما يرفع منسوب الرتكز يف معظم األسواق مبعدالت كبرية تصل 
اىل احتكار آحادي يف بعضها. يف احد التقديرات، ان الفاً من اصل 25 الفا من التجار املستوردين يستوردون 90٪ من إجاميل االسترياد اللبناين 

)اييل يشوعي، »حال االقتصاد اللبناين«، السفري، ١9 متوز 200٤(. وسوف نقترص عىل املواد السرتاتيجية، االكرث مساسا بحياة املواطن. 

٧- كان قانون الحرصية يحررّم عىل غري اللبنانيني حيازة وكاالت حرصية اىل ان حصل تعديله بقانون صادر العام ١9٧5. 
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- مستوردو الدواء: ١20 رشكة استرياد، بينها خمس رشكات تسيطر عىل 50٪ من السوق هي: فتال، ابو عضل، أبيال، كتانة، كافتاغو، ترانسمد. 
)»50 رشكة السترياد االدوية حسب الدليل التجاري االمرييك عن االستثامر يف لبنان، الذي يرى ان لبنان هو املستورد االول لالدوية يف الرشق 
االوسط، حجم السوق ٤00 مليون دوالر سنويا من مبيعات التجزئة« النهار، 2009/١/2٧( اما الدكتور اسامعيل سكرّرية - عضو مجلس 
النواب والرجل الذي يقوم من سنوات حملة ضد االستهتار بحصة املواطنني يف نظام صحي واقع تحت رحمة املحتكرين والفاسدين - 

فيقول ان ١0٪ من املستوردين يحتكرون 90٪ من السوق )سكرية: 20١0، ١8(

ويبلغ عدد االصناف االدوية املستهلَكة يف لبنان 2500 صنف من أصل 3000 صنف متواجدة يف السوق، وال يزال ٤00 صنف منها خاضعاً 
لالحتكار وهي االغىل مثنا. بل اكرث من ذلك، إن 20٪ من أدوية السوق تشكل 80٪ من االستهالك، والنسبة هي االغىل سعرًا يف العامل 
)سكرية، 20١0، ١8( ومن ابرز النتائج طبعا االرتفاع الشاهق السعار االدوية قياسا اىل الجوار. وقد أجرى وزير صحة سابق محمد جواد 
خليفة العام 2005 بحثا عن اسعار ١200 صنف دواء تباع يف السعودية واالردن فتبنيرّ ان االدوية يف لبنان تفوق مثيالتها يف البلدين بنسب 
ترتاوح بني ١0 و ١٧0٪ )سكنّرية: 20١0، ١33(. وتبلغ فاتورة الدواء االجاملية يف لبنان 680 مليون دوالر سنويا. تبلغ اسعار االسترياد املفرتضة 

منها 5٤0 مليون، ما يجعل تقدير ارباح الرشكات والصيادلة يف حدود ١80 مليون )االخبار، ٤/١5/20١0(

ل سكرية يف املخالفات التي ال حرص لها: االدوية املقلرّدة تبلغ نسبتها 35٪ من االدوية املتوافرة يف االسواق؛ تهريب االدوية؛ استرياد  ويفصرّ
أدوية ممنوعة التداول عامليا وبيعها يف االسواق اللبنانية؛ اختفاء ادوية رخيصة واالستعاضة عنها بأدوية باهظة الثمن، )سكرية: 20١0، 
85-86( واىل هذا الغياب شبه الكامل للرقابة عىل نوعية االدوية، الخ. وهنا ايضا نجح تحكرّم االحتكار بسوق االدوية يف لجم تطور صناعة 
أدوية محلية. فال يزيد عدد مصانع األدوية عن ست مصانع هي: »مافيكو«، »فارماديكس«، »ألغوريتم«، »ميدفار«، »فارماالين«، »بنتا«. 
تضاف اليها ثالثة مصانع للمصل هي: »سريوم«، »ألفا«، و»بيوليس«. وترتاوح حصتها مجتمعة بني 6 و 8٪ فقط، علامً بأن تصنيع االدوية 

املحيل ظل راكدا خالل السنوات االخرية فيام تضاعفت قيمة املستودرات بثالثة اضعاف يف اربع سنوات.

- مستوردو املشتقات النفطية )كارتيل النفط(: ١3 رشكة استرياد، بينها سبع رشكات تسيطر عىل 50 يف املئة من السوق.

وتضم »املجموعة الف« خمس رشكات تسيطر عىل 60٪ من سوق البنزين. وتضم الرشكات اآلتية:

رها  - هيبكو، التي ميلكها آل البستاين، التي تستأجر رشكة كوجيكو التي اسسها وليد جنبالط، رئيس مجلس ادارتها بهيج ابو حمزة، وقد أجرّ
ها ماليا، ثم تركها طعمة لتستأجرها رشكة هيبكو ملدة عرش سنوات.  جنبالط للنائب نعمة طعمة مقابل مليون دوالر سنويا بعد تعرسرّ

وآل البستاين وكالء رشكة البرتول السويرسية »فيتول«.

- ميدكو، عيىس بيرتوليوم ورشكة ميني. يف حني تتوزع اربع رشكات هي موبيل، توتال، كورال، ميدكو استرياد بنزين الطائرات. وبني هذه 
الرشكات خمس رشكات تسيطر عىل 60٪ من سوق البنزين، وتضم الرشكات اآلتية:

- يوين تُرمينالز، رشكة لبنانية مساهمة ميلكها آل عبجي، اصحاب مرصف بيمو BEMO وورثة بيار خوري بنسبة 50٪، ومتلك رشكة 
IPG الكويتية 50٪ الباقية.

- كورال أويل، ميلكها رجل االعامل السعودي محمد العامودي، وهو صاحب مصايف نفط يف املغرب والسويد. وكانت تعمل قبل الحرب 
بصفتها رشكة »شل« SHELL وكان ميلكها العامودي رشاكة مع ادوار سعد واشرتى منه حصته.

- يونايتد، لجوزيف طايع وكانت مندمجة مع رشكة عيىس برتوليوم IPT قبل ان ينشب الخالف بني الطرفني عىل أثر حلرّ »القوات 
ت الرشاكة. اللبناين« فانفضرّ

وتضم املجموعة »ب« رشكتي موبيل وتوتال، اللتني تسيطران معا عىل ١5٪ من السوق. توتال متلكها الحكومة الفرنسية التي اشرتتها من 
مالكها رجل االعامل اللبناين خليل غطاس بعيد الحرب االهلية، املعروف بصالته الوثيقة برئيس الجمهورية الياس الهرواي. اما موبيل فرشكة 
سعودية ١00٪، اشرتتها رشكة وردية التي ملكها آل االحدب، ومن ثم وليد جنبالط، وعيل غندور، وجميل سعيد املقررّب من نبيه بررّي. وبعد 

ان منيْت الرشكة بخسائر، سيطر عليها »بنك بريوت والرياض« وباعها بدوره اىل مستثمرين سعوديني من آل بخش. 

املجموعة الثالثة فهي مجموعة ناشئة تضم رشكتي ميدكو و IPT اللتني انفصلتا عن املجموعة االوىل مطلع العام 20١١. وميدكو من اقدم 
رشكات استرياد وتوزيع النفط يف لبنان أسسها آل شامس، ويرأس مجلس ادارتها الحايل مارون شامس، رئيس تجمع الرشكات املستوردة للنفط 

حاليا وشقيق نقوال شامس، رئيس جمعية التجار. أما رشكة IPT )عيىس پرتوليوم كومباين( فيملكها ميشال عيىس. 

اضافة للمجموعات الثالث توجد رشكتان منفردتان هام ليكويغاز التي ميلكها اوسكار ميرّني و الرشكة العربية وميلكها وليد عبدالرزاق الحجة. 

يستهلك لبنان مليون و ٧00 الف طن من البنزين سنويا، اي ما يوازي ١١0-١١5 طن شهريا، تتطلب خمس بواخر لنقلها تتوزع عىل رشكات 
الكارتيل كل شهر. وال توجد تقديرات دقيقة الرباح الكارتيل8

احتكار الغاز. اما الغاز فيتم استرياده من قبل رشكة واحدة )غاز الرشق( تحتكر 95٪ من سوق الغاز املنزيل. مالكها طالل الزين رجل اعامل سوري 
ميلك نفطو غاز، مركزها اليونان حيث متلك الرشكة اكرب اسطول بحري لناقالت الغاز يف البحر االبيض املتوسط متكورّن من ٤0 ناقلة توررّد الغاز 
لسورية واالردن والعراق ومرص ولبنان. ولرشكة نفطو غاز يف الالذقية معمل النتاج اسطوانات الغاز. يعمل فرع الرشكة يف لبنان بإسم غاز الرشق 
 ،www.syria-oil.com/?p=4498 ،ر ارباحه بـ 30 مليون دوالر سنويا. )موقع اخبار النفط والغاز السوري ويحتكر الغاز يف لبنان منذ ١99١ وتقدرّ

بتاريخ 20١0/8/٧( ويستورد لبنان سنويا ما يزيد عن ١6١ الف طن غاز منزيل يباع للمستهلك بسعر ١3 ل ل للقارورة زنة ١0 كلغ. 

وقد استطاعت رشكة الزين امتالك املوقع االحتكاري بأن اشرتت كل خزانات الغاز يف منطقة الدورة لتخزين ٤0 الف طن واستأجرت اضافة 
ق اعامل كارتيل البنزين، ورشيك وليد  اليها خزانات رشكات الغاز االخرى وال سيام رشكة صيداكو يف الزهراين التي ميلكها بهيج ابو حمزة، منسرّ
جنبالط، وعقدت اتفافا مع وزارة الطاقة واملياه الستغالل خزانات الغاز يف منشآات النفط يف الشامل والجنوب بدل ايجار قدره 300 الف 
دوالر سنويا. علام ان الرشكة ليست تستخدم خزانات الدولة. وقد اكتشف الوزير محمد فنيش ان بدل االيجار الذي تدفعه الرشكة للدولة 
ايجارا الستغالل خراناتها يتم احتسابه يف جدول تركيب االسعار وتحميله للمستهلكني بإسم »بدل تخزين« ما يعطي الرشكة أرباحا اضافية 
ر  مبقدار 35$ للطن الواحد. فالغى هذا البند من جدول تركيب االسعار وعمد اىل اسرتداد الخزانات دون ان يتمكن من كرس االحتكار. ويقدرّ
محمد زبيب ان معدل ارباح الطن املستورد200 دوالر علام ان حصة رشكات التوزيع الداخلية ١0 دوالرات للطن الواحد. ويف السوق سبع 
رشكات لتوزيع الغاز عىل عالقة مبارشة او غري مبارشة برشكة غاز الرشق، هي صيداكو، التي يديرها بهيج ابو حمزة، وفت غاز، ملصطفى 
درنيقة، ونورغاز، التابعة للرشكة العربية، ورشكة يونايتد وهام عضوتان يف كارتيل البنزين، ومدكو، وصيداين وموصليل. )محمد زبيب، االخبار، 

)200٧/٧/١6

الزفت: أربع رشكات تستورد الزفت: الرشكة العربية )نارص الشامع/ سوليدر(، يوين ترمينال )كويتيون ميلكون غالبية األسهم(، كوجيكو )وليد 
جنبالط(، ميدو )مارون شامس(. 

الرتابة: تحتكرها ثالث رشكات: الرتابة الوطنية، هولسيم Holcim )اقدم رشكة تأسست بإسم »رشكة الرتابة الوطنية« العام ١929 عىل يد 
درويش حداد وأبنائه، اكرب رشكة استرياد ملواد البناء يف تلك الفرتة، وأدارها صهره فؤاد الخوري، شقيق بشارة الخوري، عىل ان الرشكة باعت 
معظم أسهمها العام ١95٤ لرشكة سويرسية وهي اآلن رشكة سويرسية خالصة، ال يوجد لبنانيون يف مجلس ادارتها، متلك ستة معامل النتاج 
الباطون اضافة اىل افران انتاج الرتابة. اما رشكة الرتابة الوطنية فملك آل ضومط تأسست العام ١953 مبا هي رشكة ضومط وعسييل وإنفرد 

8- باالضافة لكل هذا توجد اربع رشكات استرياد الغاز املخصص للطائرات هي موبيل، توتال، كورال وميدكو. استوردت 222 الفا و ١3١ طنا من غاز الطريان يف 
عام 20١0 )رشا ابو زيك، »خريطة كارتيل النفط يف لبنان«، االخبار، 2/22/20١١( 
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ل 550 عامال متفرغا واكرث من الف متعاقد ومياوم. رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام بيار  بها آل ضومط. رأساملها ١00 مليون دوار وتشغرّ
ضومط. ورشكة سبلي، التي حاز كامل جنبالط عىل امتيازها العام ١9٧٤ وبدأت العمل بالرشاكة مع رشكة رومانية، وقد شارك يف رأساملها 
 Secil s.a ار وتوفيق عساف، ومجموعة البنك املتوسط )الحريري( ويف آخر تعديل لرأساملها، نالت الحصة املقررة فيها رشكة عدنان الصرّ

االسبانية باغلبية 50،5٪ مقابل 20٪ للبنك املتوسط و 20٪ لوليد جنبالط وباقي الـ 9،5٪ ملساهمني متفررّقني. 

ورشكات اإلسمنت الثالث محميرّة قانوناً مبنع استرياد الرتابة منذ العام ١993 اي خالل مرحلة إعادة االعامر وهي مرحلة الطلب االقىص عىل 
تلك املادة. وتتوزع حصص االنتاج بني الرشكات الثالث بناء عىل تقرير لـ»بلوم إنفست بنك« كاآلي: مصنع سبلني )١6-١8٪( »هولسيم« 

)٤3-٤5٪( »رشكة الرتابة الوطنية - ترابة السبع« )39-٤١٪(. 

ذ، فقد ُسنرّ مرشوٌع للحد من االحتكار يف عهد الرئيس أمني الجميل غري انه ال يزال نامئاً  باالضافة اىل ان قانون الغاء الوكاالت الحرصية مل ينفرّ
يف أدراج مجلس النواب. 

املكونّن السوري والفلسطينيي

وال بدرّ من ان نذكرّر هنا برافدين للربجوازية هام رجال االعامل السوريني والفلسطينيني. من سوريا توافدت أرس من رجال االعامل يف موجات 
متعددة ميكن ايجازها باربع رئيسة: املوجة االوىل اعقبت القطيعة االقتصادية والجمركية واملالية بني لبنان وسوريا ١9٤8. الثانية اعقبت 
موجة التأميامت زمن الوحدة السورية املرصية، زمن الجمهورية العربية املتحدة. الثالثة اعقبت تأميامت العهد البعثي خصوصا فرتته االوىل 
١963-١9٧0. الرابعة، بدأت مبن لجأ اىل لبنان يف الفرتات الالحقة خصوصا إبان فرتة االنتداب السوري عىل لبنان. ومن أبرز أرسه يف مجال 

االعامل آل عبجي، وصحناوي، واالزهري وغريهم. 

بالعام ١9٤٧، وبينهم نسبة كبرية من  ابتداء  اموالهم،  نقلوا رؤوس  واليه  لبنان،  اىل  لجأوا  الفلسطينيني  االعامل  ان معظم رجال  معروف 
االعامل  رجال  الالجئني من  اموال  توظيفات  رت  قدرّ وقد  كميل شمعون.  اللبنانية خالل عهد  الجنسية  نالوا  ان  لبثوا  ما  الذي  املسيحيني، 
الفلسطينيني بنحو 90 مليون ل ل، حسب ارقام الهيئة العربية العليا العام ١959 )Grase: 20١١، ٤( وشملت تلك التوظيفات املصارف، 
املالية، السياحة، التأمني، الهندسة، البناء، والصناعة. وملا كان رجال االعامل الوافدون من املتكلمني باللغة االنكليزية، فقد سهل انخراطهم 
املبكر يف إقتصاديات الريع النفطي. ومن ابرز االرس الفلسطينية التي صارت جزءا من تركيبة الرأساملية اللبنانية، يوسف بيدس، عىل رأس 
بنك  النمر، مؤسس  الرحمن، ورفعت  عبد  Union National Bank وكامل  الوطني  االتحاد  بنك  بيبي مؤسس  وانيس  انرتا،  امرباطورية 
بريوت للتجارة الذي ما لبث ان اندمج ببنك بيبلوس، وايضا البنك العريب ملؤسسه عبد الحميد شومان. عىل ان ابرز املساهامت الفلسطينية 
يف الرأساميل اللبنانية متت يف ميدان الهندسة واملقاوالت مع خطيب وعلمي، والثاليث حسيب الصباغ وقريبه سعيد خوري )تقدر ثروة كل 
منهام مبا يزيد عن مليار دوالر حسب مجلة فوربز( مؤسسة CCC الدولية للمقاوالت، وبرز آل ابيال يف قطاع الغذاء، وآل غرغور يف وكاالت 

السيارات )مرسيدس( ونعواس يف السياحة وبوتاجي يف الشقق املفروشة وغريهم. 

٦- »الهيئات االقتصادية« 
حزب الربجوازية؟

البحث عن حزب او اكرث ميثل الربجوازية اللبنانية محاولة عبثية. مل يكن لها مرة حزب يف تاريخ لبنان الحديثة. االسباب عديدة: ١( الطابع 
املعادي للترشيع وغري التدخيل يف السياسة اصال؛ 2( تسلرّل املصالح الربجوازية تاريخيا عرب الحزبيات التقليدية - دستوري/كتلوي؛ شمعوين/
شهايب - وإتكالها عىل االرتباط عموما بالزعامات والحزبيات الطوائفية التي احتكرت الحياة الحزبية والتمثيل السيايس؛ 3( ارتباط الربجوازية 
املبكر مبركز رئاسة الجمهورية ومتسكها بهذا العالقة )كام يتبنيرّ يف الفصل السادس(؛ ٤( الوجود املبكر لهيئات وجمعيات متثيلية للتجار 

والصناعيني واصحاب املصارف شكلت أطراً مشرتكة للمطالبة االقتصادية والضغط السيايس والترشيعي. 

عىل ان نظزة اكرث تفحصا يف االمر قد تكشف املزيد من التدقيقات واساليب التمثيل غري املبارشة. فام من شك مثال يف ان جريدة النهار 
لعبت من الخمسينات اىل الستعينات دور لسان حال الربجوازية بل حزبها الطامح اىل التعبري عنها بجناحيها املسيحي واملسلم، والتزويج 
البرز عنارص ايديولوجيتها ورموزها وافكارها، وتشكيل صلة الوصل بينها وبني جمهور قراء الجريدة من الطبقات الوسطى املهنية واملتعلمة 
واخريا ليس آخرا، تحورّل مكتب رئيس تحريرها اىل »مطبخ« تعدرّ فيه الحمالت الدعاوية )ضد النارصية يف املنطقة والشهابية يف لبنان( وتنظرّم 

الحمالت االنتخابية وإعداد التشكيالت الوزارية. 

وتشري دالئل عديدة ان اىل ان »الهيئات االقتصادية« لعبت وتلعب عىل نحو متزايد الدور الذي تلعبه االحزاب عادة إن من حيث التمثيل 
الخالفات والناقضات داخل  الخارج ولضبط  للتمثيل والضغط تجاه  اطارا  الطائفية واملذهبية وإن من حيث كونها  املتجاوز لالنقسامات 

االوليغارشية نفسها. 

تأسست »الهيئات االقتصادية« يف الستينات من القرن املايض. وهي من بنات افكار بطرس الخوري، رجل االعامل الشاميل ورئيس جمعية 
الصناعيني )١965-٧5( لجمع التجار والصناعيني واملرصفيني يف هيئة واحدة.9 

ابرز مكوناتها »غرفة التجارة والصناعة يف بريوت« )التي تأسست العام ١88٧( التي تضم مختلف فروع البزنس من تجارة وصناعة ومال 
وبناء وتأمني ولكن مع اكرثية للتجار والصناعيني. كانت تضم عرشة االف عضو عىل االقل يف العقد االخري من القرن العرشين، وقد اضيف 

اليها اعضاء ميثلون الفروع االقتصادية يف جبل لبنان. 

يف مواجهة العامل وذوي الدخل املحدود، تقف »الهيئات« موقفا موحدا فتعارض علناً رفع الحد االدىن لالجور، ودفع إشرتاكات الضامن، 
يها للحركات االجتامعية يف فرتة 20١١- وتدعو اللغاء التقدميات االجتامعية من نقل وتأمني، كام يتبنيرّ بوضوح من سلوكها واملواقف يف تصدرّ

 .20١3

عىل ان هذه الوحدة يف وجه املطالب الشعبية ليست تخفي التناقضات داخل االوليغارشية، وابرزها تلك بني الصناعيني والتجار. يطالب 
االولون مبطالب مزمنة: الحامية الجمركية، خفض فائدة التسليف للقطاع الصناعي، قروض طويلة املدى )تتعارض مع سياسات املصارف 

القامئة عىل القروض القصرية واملتوسطة(، خفض اسعار الكهرباء للمصانع، خفض او الغاء الرسوم الجمركية عىل املواد االولية املستوردة. 

والنزاع مزمن ألنه يعود اىل فرتة العهد االستقاليل االول، الذي احكم سيطرة املستوردين عىل السوق املحيل وأجرب الصناعيني عىل البحث 
عن منافسة يف االسواق الخارجية. وقد تأسس النظام االقتصادي االجتامعي يف تلك الفرتة عىل العداء لالنتاج والصناعة خصوصا، حتى انه يف 

9- الشيخ بطرس الخوري ذاته منوذج عن الرأساملية العابرة للقطاعات: صناعية، زراعية، تجارية، مرصفية. صاحب رشكة كهرباء يف الشامل )قاديشا(، صاحب 
مصنع للسكرّر يف البقاع )من الشمندر السكرّري( بالرشاكة مع رأس مال امرييك، ورشيك يف مصنع لتبييض السكر املستورد يف شكا )الشامل(، اضافة اىل كونه 

احد ثالثة يحتكرون استرياد السكر، وكان اخريا ليس آخرا رئيس مجلس ادارة بنك التسليف الزراعي. 
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لبنان التجارة الحرة يتطلب إنشاء رشكة صناعية صدور مرسوم من مجلس الوزراء. وكان للتجار دوما الحجة اياها ضد مطالب حامية االنتاج 
الوطني وهي ان ضيق السوق املحيل ال يسمح بقيام صناعات بديلة لالسترياد import substitution industries وان عىل الصناعيني الرتكيز 
عىل التصدير واملنافسة يف االسواق الخارجية. علام ان ضيق السوق الداخيل ناجم عن ان املستوردين استولوا عليه باكرا. ويردرّ الصناعيون 

بأنهم يشغلون مئة الف عائلة لبنانية يف اقل تقدير ويعارضون االنحياز الرسمي الفاضح لصالح التجارة االستريادية. 

العام ١9٧3 »املرسوم  ترأسها صائب سالم  التي  الشباب«  املسامة »حكومة  الحكومة  أقررّت  الياس سابا،  املالية  اقرتاح من وزير  بناء عىل 
بت جمعية الصناعيني باملرسوم فيام شنرّت  ١9٤3« الذي رفع الرسوم الجمركية عىل كافة املستوردات وخصوصا عىل السلع االستهالكية. رحرّ
جمعية تجار بريوت الحرب عليه فأعلنت االرضاب عن العمل وطالبت اعضاءها بسحب بضائعهم من الجامرك واالمتناع عن دفع اية رسوم 
للحكومة، فُشلرّت الحركة االقتصادية يف بريوت خالل مثانية ايام. قاد الحملة السياسية اىل جانب التجار الرئيس االسبق كميل شمعون الذي 
اعلن ان املرسوم ١9٤3 يشكل انحرافا عن املباديء االساسية لالقتصاد اللبناين. وانضم اليه رئيس الوزراء االسبق رشيد كرامي، مغلرّباً التضامن 
الطبقي عىل خصومة سياسية بني الرجلني تعود اىل حوادث العام ١958، فطالب بالغاء املرسوم ال مجرد تعديله. اخريا تنازت الحكومة والغت 

املرسوم عشية موعد نقاشه يف املجلس النيايب يوم 30 ايلول ١9٧١ حيث كان من شبه املؤكد ان اكرثية النواب سوف ترفضه.

يف تلك الحكومة ذاتها، تجرأ صائب سالم عىل تشكيل وزارة صناعة يف محاولة لتلبية مطلب قديم للصناعيني يعود اىل عهد االستقالل. وقد 
عارض التجار وجودها منذذاك الحني. فأوكلها سالم اىل الصناعي بيار حلو. لكن حلو ما لبث ان عقد مؤمترا صحفيا اعلن فيه ان البلد تحكمه 

االحتكارات وان الجميع يعرقل انشاء وزارة مستقلة للصناعة. )بارودي: 200١، 83-8٤؛ طرابليس:20١١، 308-305(. 

بعد الحرب، ذكرّر الصناعيون بالخراب الذي اصاب املؤسسات الصناعية وهجرة اليد العاملة املاهرة وإغالق السوق الداخيل يف وجه الصناعة 
الف  لـ١٤0  العيش  لقمة  يؤمن  الصناعي  القطاع  ان  التجار، مع  اىل صف  التقليدي  الدولة  وانحياز  الحرصية  التجارية  الوكاالت  وسيطرة 
موها، وذلك لتجديد الضغط من اجل تلبية مطالبهم. وخالل حلقة بحثية عقدتها جمعية الصناعيني يف جامعة  ارسة، حسب االرقام التي قدرّ
سيدة اللويزة جرى إحتساب ان الصناعة اللبنانية تدفع 668 مليون دوالر اكالفا اضافية غري مربرة جراء االحتكارات التجارية وارتفاع اكالف 
الطاقة )ثلث الخسارة( و االتصاالت والفوائد املرصفية )مذكرين مبطلبهم املعروف بقروض طويلة املدى( والحصيلة ان هذه االكالف تزيد 
كلفة االنتاج بنسبة ١5٪ قياسا لنظري السلع اللبنانية من السلع يف االسواق الخارجية، خصوصا أن الدول املنافسة تدعم املحروقات. وشدد 
الصناعيون عىل ان حاجتهم االساسية ليست اىل دعم الصادرات بل هي اىل حامية االنتاج الوطني ومواجهة اإلغراق. وتداولت الحلقة البحثية 

املعلومات عن موجة نقل الصناعات اللبنانية اىل الخليج ومرص. )االخبار، 2008/3/22(

ودارت آخر النزاعات بني الصناعيني والتجار حول »الدوالر الجمريك« عندما قررت الحكومة العام ١985 تخفيض قيمة املستوردات للتجار 
بتخفيض احتساب الدوالر عند فرض الرسوم الجمركية. شن الصناعيون حملة ضد االجراء. وبعد مؤمتر صحفي دعا فيه جاك رصرّاف، رئيس 
د نائبه حسن علم الدين يف الحملة عىل التجار واتهمهم بالسعي اىل ارباح تصل اىل  الجمعية الصناعيني، اىل الغاء »الدوالر الجمريك«، صعرّ
٤00٪. ردرّ التجار بأن الغاء الدوالر الجمريك سوف يؤدي اىل ارتفاع االسعار. دامت السجاالت عقدا من الزمن اىل ان قررت حكومة الرئيس 
الحريري الثانية يف 6 متوز/يوليو ١995 الغاء »الدوالر الجمريك« ووازنته بخفض الرسوم عىل املستوردات. وكان عىل املستهلكني ان يدفعوا 
الثمن، كام العادة، إذ فرضت زيادة قدرها 3،000 ل ل عىل تنكة البنزين بحجة تغطية الزيادة التي أقررّتها الحكومة عىل رواتب أساتذة 

التعليم الرسمي بنسبة 20٪. )بارودي: 200١، 89( 

من جهة اخرى، حملت حكومة الرئيس سليم الحص )١998-2000( بعض عزاء للصناعيني عندما خفرّضت الرسوم الجمركية عىل استرياد 
املواد االولية والسلع االستثامرية لكنها امتنعت عن تلبية مطالبتهم املزمنة بوزارة مستقلة للصناعة عندما قررت دمج وزارة الصناعة بوزارة 

االقتصاد والتجارة بعد ان كانت شبه مستقلة مبا هي وزارة الصناعة والنفط. )بارودي: 200١، 9١(

وتأكيدا عىل متانة التضامن الطبقي بني مكونات الربجوازية اللبنانية، تجدر مالحظة السهولة التي بها تم االتفاق عىل تطبيق التعديل يف 
التزاما بصيغة لتمثيل الطوائفي الجديدة يف املؤسسات السياسية  الهيئات االقتصادية  الطائفي بني مسلمني ومسيحيني يف  التمثيل  نسب 

واالدارية التي اقررّها اتفاق الطائف، التي استبدلت نسبة 6/5 لصالح املسيحيني باملناصفة بني الطائفتني. علام ان هذا مل يكن ليتمرّ لوال ان 
تعديال للتوازن الطائفي داخل الربجوازية حصل فعال قياسا اىل فرتة ما قبل الحرب. مع ان القدرات االقتصادية لرجال االعامل املسيحيني 
تقلصت من 25/٧5 يف الستينات اىل نحو 35/65 عشية الحرب، فاذا بها أقرب اىل املناصفة مع بداية فرتة ما بعد الحرب )نرص: 2003، ١5١(١0 

بقي ان وحدة الربجوازية ومتاسها ورشاسة معاركها عندما متسرّ مقدسات نظامها االقتصادي الحر سوف تتجىل بقوة اكرب يف الرصاعات الطبقية 
خالل االعوام 20١١-20١3 وتعربرّ عن تصاعد دورها وتزايد وزنها يف القرار السيايس كام سوف نرى عام قريب.

١0- هذه هي االرقام التي جمعها يوسف صايغ يف فرتة مبكرة عن التوزع الطائفي مللكية املؤسسات االقتصادية: رشكات صناعية: ١05 مسيحي/2١ مسلم/٤ 
آخرون؛ رشكات مالية: ١١ مسيحي/2 مسلم/2 آخرون؛ رشكات خدمات ٤0 مسيحي/6 مسيمون. االجاميل ١66 مسيحي/3٤ مسلم/٧ آخرون. علامً ان هذا 

التوزيع العددي ليس يعطي فكرة عن رأس مال الرشكة وال موقعها من االقتصاد او حجم عملياتها واالرباح. )صايغ: ١962(

األوليغارشية
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الفصل الرابع

الطبقات الوسطى

يسعى هذا الفصل اىل مقاربة الطبقات الوسطى يف الحالة اللبنانية؛ وموقعها من االقتصاد والسياسة والرتكيبة الطبقية؛ ومحاولة رسم تخومها 
ع؟ انهيار أم ازدهار؟ اىل أن نثري أخرياً مسألة متثيلها النقايب  ومتييز رشائحها؛ وتطورها، واإلجابة عن السؤال: هل هذه يف حالة انكامش أم توسرّ

والسيايس.

»َسلَطَة ِمهنية«

يها عامل االجتامع األمرييك يس. رايت ِملز. ترتواح املهن التي تتكورّن منها بحسب طبيعة  الطبقات الوسطى أقرب ايل »َسلَطَة ِمَهنية« كام يسمرّ
/موظف/أجري( ونوعها )ثقافية، إدارية، يدوية( واملوقع من القرار )الرتاتب اإلداري( ومستوى الدخل، إضافة اىل  املهنة )رب عمل/ عامل حررّ

امللكية املحدودة لوسائل اإلنتاج وأدواته، ونسب محدودة هي أيضاً من رأس املال االقتصادي والثقايف التي تتمتع بها.

وميكن إدارج هذه الفئات كلها يف »الَسلَطَة«: املوظفون املتوسطون، املستثمرون الصغار واملتوسطون، الوزراء والنواب واملدراء العامون 
للوزارات، وضباط الجيش واألمن، ومزاولو املهن الحرة، واملالك العقاريون الصغار واملتوسطون يف املدن، واملزارعون املتوسطون، والتجار 

املتوسطون، وأصحاب الدكاكني، واألساتذة الجامعيني، وأساتذة التعليم الثانوي، والحرفيون املهرة )رشف الدين ونعمة: ١99٧، ٤0-39(

وتتميز الطبقات اىل هذا بغلبة الخربة واملهارة ورأس املال الثقايف والتعليمي عىل نشاط أفرادها، ملكية محدودة لرأس املال ووسائل اإلنتاج 
وأدواته، صغر حجم املؤسسات حيث توجد، غلبة العمل الحر، واللجوء املحدود اىل تشغيل األيدي العاملة. 

رشائح الطبقة الوسطى

يقرتح أنطوان حداد تقسيمها رشحتني، دنيا )٤-٧ آالف دوالر شهرياً( وعليا )٧-١0 آالف دوالر( )أنطوان حداد، »الفوارق الطبقية«، النهار، 
 5000-2500( متوسطة  وسطى  دوالر(   2500-١500( متواضعة  وسطى  رشائح:  ثالث  اىل  تقسيمها  قرم  جورج  يقرتح  فيام   )١996/6/١2
 Paula Jahn, «Lebanese middle class diminishing in size», The Daily Star,( .)دوالر( ووسطى عليا )١0 آالف دوالر وما فوق

)01/02/2012

التأكيد عىل التاميز الكبري يف أوساط الطبقة الوسطى بني رشائح متعددة ومتفاوتة من حيث الدخل  بناًء عىل مثل هذا التحديد، يجب 
ومصادره وحجم رأس املال وأنواعه ونوع ملكية وسائل اإلنتاج وأدواته. 

فالطبقة الوسطى العليا تضم الصناعيني والتجار واملقاولني ومقدمي الخدمات املتوسطني، واملزارعني أصحاب امللكيات الزراعية املتوسطة، 
وكبار االختصاصيني يف الطب وأصحاب مكاتب املحاماة والهندسة واملستشفيات الخاصة. وكام سرنى من متابعة أوضاع الرشائح الثالث من 
هذه الطبقة الوسطى العليا، فإن الحدود بينها وبني الربجوازية تدور مدار أي نسبة من دخلها يتأىت من األتعاب وأي نسبة من التوظيفات 

العقارية أو الرأساملية أو الريعية. ويبدو لنا أن الرقم الذي يضعه جورج قرم لسقف مدخولها منخفض.

واألساتذة  الحرة،  املهن  أصحاب  ومعظم  اإلنتاجية  االقتصادية  املرافق  يف  املتوسطني  املالكني  تضم  وهي  املتوسطة  الوسطى  الطبقة  أما 
الجامعيني يف كربيات الجامعات الخاصة، ومديري القطاع الخاص والعام وكوادره. وهذه الرشيحة متلك مقادير من رأس املال ومتلك أدوات 

إنتاج ووسائله ولها قدرة عىل االدخار. 

للتمييز. فاملصدر الرئييس للدخل فيها هو األجر والراتب. وتضم يف مجاالت اإلنتاج، مالكني  الدنيا فهي األكرث تطلرّباً  أما الطبقة الوسطى 
الصغرية )معظمها من  والحرف  األرياف  يعتمدون عىل عاملة موسمية يف  أو  عائلياً  أو  فردياً  يستغلونها  لكنهم  اإلنتاج ووسائله،  ألدوات 
الوافدين(. ويتميز أعضاؤها عن العامل املأجورين بامتالكهم رأس املال التعليمي والثقايف وقطع األرض يف الزراعة وبيوت السكن وأدوات 
اإلنتاج ووسائله الخاصة بهم، وعدم اضطرارهم للعمل اليدوي بأنفسهم بالرضورة. كام يتميز أبناء هذه الرشيحة عن أصحاب رأس املال 
بتواضع رأس املال ذاته الذي بترصرّفهم ويف أنهم ال يستغلون عامالً مأجورين، أو أنهم ال يعتمدون يف القسم األوفر من عملهم ومدخلوهم 

عىل عمل سواهم.

وميكن تقسيم الفئات الوسطى الدنيا اىل ثالث رشائح:

- طبقة وسطى دنيا تقليدية: وتضم اإلنتاج السوقي الصغري العائيل يف األرياف، أو ذاك الذي يلجأ اىل استخدام محدود و/أو موسمي 
للعاملة الوافدة. 

- طبقة وسطى حرفية، وتضم صغار الباعة وأصحاب الحوانيت، وسائقي السيارات العمومية، وأصحاب ورشات تصليح السيارات، الخ. 

وميكن التمثيل عىل هذه الرشيحة بواسطة سائقي السيارات العمومية. يبلغ عددهم ٧6 ألفاً حسب عبد األمري نجدي، رئيس نقابة 
السائقني العموميني بينهم 3٤،500 سائق تاكيس، و ٤ آالف سائق فان، و ١5 ألف سائق سيارة شحن، و 2،236 سائق أوتوبيس )األخبار، 
20 آذار 2009( 95٪ منهم ميلكون السيارات وخمسة باملئة يستأجرونها. الدخل الصايف اليومي للسيارة من 30 اىل 35 ألف لرية. أي 900 
ألف إىل مليون و 500 ألف لرية شهرياً. عدد سائقي الفانات ٤000 سائق تقريباً، 90 يف املئة منهم ميلكون سياراتهم ويعملون عليها. 
الدخل اليومي )غري الصايف( لسائق الفان ١50 ألف لرية، ما يوازي ٤،500،00 لرية شهرياً. وعدد سائقي األوتوبيسات 2،236 سائقاً، حوايل 
١800 منهم ميلكون سياراتهم ويعملون عليها ويبلغ دخلهم اليومي حوايل 250 ألف لرية، أي ما يوازي ٧ ماليني و 500 ألف لرية شهرياً. 
يضاف اىل هؤالء ٤36 سائقاً يعملون لدى رشكات براتب شهري يرتاوح بني ٧50 ومليون لرية شهرياً. هنا ال يكتفي تقرير االنتساب اىل 
الطبقة الوسطى الدنيا بناًء عىل الدخل وحده بل يدخل امللكية يف الحسبان، ملكية العربة وملكية »النمرة« )مقابلة رشا أبو زيك لعبد 

األمري نجدي، بريوت ايار 20١2(. 

- طبقة وسطى ثقافية من كوادر وفنيني، وتقنيني، وموظفني يف القطاعني الخاص والعام دون مرتبة رئيس دائرة وأساتذة التعليم اىل 
الثانوي. ومعروف أن 80٪ أقل من موظفي ومعلمي القطاع العام يلجأون اىل العمل اإلضايف للقيام باألود: زراعة، ضامن بساتني، فرن، 
غ  ملحمة، محل تصوير، تربية نحل، محال تجارية، مقاوالت، عقارات، أوتوبيس لنقل الطالب، العمل يف مؤسسة خاصة بعد الظهر، التفررّ
يف حزب سيايس، إعطاء الدروس الخصوصية، الخ. )سلامن قعفراين، »دراسة عىل فئات من الدخل املحدود واملهن الحرة«، السفري، ٤ 

متوز ١99٧(

يجمع بني هذه الرشائح الثالث مامرسة أعامل تتطلرّب التمكن من مستوى ما من الخربة واملهارة وغالباً املعرفة املتخصصة. قد ميلكون 
أدوات إنتاج خاصة بهم وقدرتهم عىل االدخار محدودة، وتتكون مصادر دخلهم بالدرجة األوىل من تقدميهم خدمات متخصصة لقاء 

أجور أو أتعاب. )آالن بيهر: 20١2( 

الطبقات الوسطى



٤٣

التاميز داخل الطبقات الوسطى

املهنة ال تعنيرّ الطبقة يف الطبقات الوسطى خصوصاً. والتاميز يف الدخل وامللكية ورأس املال االقتصادي والثقايف هو القاعدة فيها. نستعرض 
هنا بعض املعطيات املشرية اىل ذلك يف قطاعات املهندسني واألطباء واملحامني.

ر أن هناك أربعة آالف  ر عدد املهندسني يف لبنان بـ 5٤ ألف مهندس، ال يتجاوز املسجلون يف النقابة منهم ١2 ألفاً، ويقدرّ املهندسون: يقدرّ
مهندس عاطل من العمل، ما يوازي ١٤٪ من املجموع )النهار، 2009/3/١9(، أما رئيس نقابة املهندسني إييل بصيبص )رشا أبو زيك، مقابلة 
ر عدد املهندسني املسجلني يف نقابتي بريوت وطرابلس بـ 38 ألف مهندس، يعمل أكرث من نصفهم  مع إييل بصيبص، بريوت، ايار 20١3( فيقدرّ
خارج لبنان، وسبب اإلبقاء عىل انتسابهم للنقابة هو إفادتهم من النظام االستشفايئ الخاص الذي تقدمه. وال يتجاوز عدد املهندسني الذين 
يعملون يف أشغال البناء الـ٧ آالف مهندس، يبدأ دخلهم بحوايل 3 آالف دوالر. أما من تبقى فيعمل يف التجارة أو العقارات أو يف املصارف 

أو يف قطاعات أخرى. 

ر بألَفي مهندس. يف العام 20١3 أصبح راتب املهندس الذي دخل حديثاً سوق العمل  وعدد املهندسني الذين يعملون يف القطاع العام يقدرّ
يرتاوح بني 900 ألف لرية ومليون و 200 ألف، والتقدير أن معدل الرواتب التقديري للمهندسني العاملني يف القطاع العام )ألفا مهندس( 

أقل من مليوين لرية. 

وتخررّج ١8 كلية للهندسة يف لبنان 3500 مهندس سنوياً. يف حني أن عدد املهندسني الذين يتخرجون من جامعات خارجية حوايل 3000 
مهندس سنوياً. وراتب املتخرج حديثاً حتى 3 سنوات من مامرسته املهنة يراوح بني ألف إىل ألفي دوالر شهرياً. 

إن أردنا تعيني سقف ملداخيل املهندسني، فإن نسبة قليلة جداً منهم يصل مدخولها السنوي إىل مليون دوالر. وهو رقم يعترب مرتفعاً جداً، 
أو مهندسون  ايار 20١2(  إييل بصيبص، بريوت،  أبو زيك، مقابلة مع  )رشا  الهندسة  أو رشكات  يتقاضونه أصحاب مكاتب  الذين  ومعظم 
يقاولون يف الخارج، وخصوصا يف دول مجلس التعاون الخليجي. أما الفئة الغالبة فهي التي ترتاوح مداخيلها بني 50 و ١00 ألف دوالر سنوياً.

األطباء: هنا تجد أيضاً أن التفاوت يف الدخل وامللكية ورأس املال والريع والربح يوزع أبناء املهنة بني الطبقات الوسطى والعليا. 

الً. يصلون اىل ١٧ ألف طبيب؛ إذا ما أضيف اليهم أطباء األسنان )كانوا 3٤00 العام  ر عدد األطباء يف نهاية 200٧ بـ ١0،٤٧0 طبيباً مسجرّ قدرّ
١996(. نسبة النساء بينهم تداين الربع. وثالثة أرباع األطباء متمركزون جغرافياً يف بريوت )3١٪( وجبل لبنان )٤6٪( مقابل 922 يف الجنوب، 
85٤ يف البقاع و 20٧ يف الشامل. )زعرتي، ٢٠٠٩(١١ وبحسب دراسة زعرتي، يتساوى متخررّجو الطب بني خارج وداخل تقريباً. يف العام 200٧، 
كان هناك 5،895 طبيباً متخررّجاً من جامعات خارج لبنان )3085 من أوروبا الرشقية، ١٤05 من أوروبا الغربية، ١١0٤ من البلدان العربية، 

و 59 من أمريكا الشاملية و 2٤3 من بلدان أخرى(، يف مقابل 39٤5 متخرجاً من الجامعات اللبنانية. 

رت دراسة عن أتعاب األطباء يف العام 200٤ )فيوليت بلعة، النهار، 3١ كانون الثاين، 2006( أنه يتخرج منهم كل سنة ٤00-500 طبيب، ما  قدرّ
يعني أن سوق العمل متخمة. وتقدر الدراسة أن معدل دخل الطبيب ١٤00 دوالر شهرياً. وتشدد الدراسة عىل تركرّز املداخيل يف املهنة حيث 
5٪ من األطباء يتقاضون نحو ٤0٪ من إجاميل األتعاب الطبية، و 5٪ أخرى يتقاضون ١٧٪ من اإلجاميل، أي أن ١0٪ من األطباء تتقاىض ٪5٧ 
من إجاميل األتعاب، وحوايل ٤0٪ منهم يتقاضون 9١٪ من الدخل اإلجاميل السنوي، بينام يتقاسم 60٪ منهم 9٪ من الدخل. وتالحظ بلعة 
أن هذه الفوارق اىل اتساع. يف العام ١995 كانت حصة الـ20٪ من األطباء األعىل دخالً تساوي ٧3،60٪ من إجاميل األتعاب، وقد ارتفعت اىل 
٧6،١٪ العام 200٤ وتراجعت حصة الـ80٪ من األطباء الباقني من 26،٤٪ اىل 23،9٪. ومن حيث قيمة املداخيل، يصل مدخول الخمسة باملئة 
األعىل دخالً 500 ألف دوالر سنوياً و 20٪ من األطباء اىل 2١5 ألف دوالر؛ فيام 80٪ من األطباء ال يتجاوز دخلهم ١٧ ألف دوالر سنوياً. أي 

أن دخل األطباء من فئة الـ20٪ يساوي ١3 ضعفاً مقارنة بدخل فئة الـ80٪. )بلعة: 2006(
١١- للمقارنة، يف مطلع السبعينيات: كان 65٪ من االطباء يسكنون يف بريوت التي تضم ال اكرث من 2٧٪ من السكان. يف املقابل 5،5٪ من االطباء يف الجنوب 

حيث ١8٪ من السكان، وفقط 3٪ من االطباء يف البقاع لـ ١3٪ من السكان.

من عوامل التاميز بني فئات األطباء حقل االختصاص )علامً أن نحو ثلثني منهم باتوا من أهل االختصاص( والجامعة التي تخررّج منها الطبيب 
والبلد الذي درس فيه واملزاوجة لديه بني مامرسة املهنة والتعليم الجامعي. ويتاميزون أيضاً بناًء عىل مستوى املستشفى الذي يتعاقد معه 
الطبيب وامتالكه أو عدم امتالكه عيادة خاصة، ونوع رأس املال الذي يبدأ به بعد التخررّج املحكوم باملستوى االجتامعي لألرسة التي يصدر 

عنها أو مساعدة هيئة دينية أو حزبية وأخرياً ليس آخراً مزاولته املهنة يف العاصمة أو املدن الثانوية أو األرياف واألطراف١2، اىل آخره. 

من حيث الدخل، تذهب أعىل املداخيل اىل األطباء العاملني يف العاصمة واملتخصصني بالوالدة والطب النسايئ أو اىل أطباء الجراحة املتخصصة، 
ر أن دخل الطبيب العامل يف مستشفى جامعي يفوق دخل الطبيب  مبا فيها الجراحة التجميلية التي تحورّلت اىل مهنة عالية العوائد. ويقدرّ
يف مستشفى غري جامعي بثالثة أضعاف. وتضاف اليها املداخيل املتأتية لنخبة األطباء من التدريس يف الكليات الطبية. ففي كلية الطب يف 
الجامعة األمريكية مثالً يبلغ دخل األستاذ املحارض السنوي ٤0 ألف دوالر سنوياً، و 50 ألفاً لألستاذ املساعد، و 60 ألفاً لألستاذ املشارك و ٧0 
ألف دوالر لألستاذ الربوفسور. واىل ذلك، يتقاىض كثري من األطباء أتعاباً إضافية عن طريق التعاقد مع صندوق الضامن االجتامعي واالستشارة 

لدى رشكات التأمني الخاصة، والسفر للتطبيب أو إلجراء العمليات الجراحية يف الخارج )بلدان مجلس التعاون الخليجي خصوصاً(. 

توظرّف الفئة العليا من األطباء الفائض من مداخيلها يف العقارات املبنية، ويف بناء وامتالك املستشفيات الخاصة أو املشاركة يف ملكيتها، أو 
تستثمر يف سندات الخزينة أو أسهم الرشكات. وال يستبعد أن يستثمر البعض من تلك الفئة يف الصناعة والبناء ورشكات األدوية وحتى يف 
املطاعم، الخ.١3 وهنا الفيصل بني انتامء األطباء )وأبناء الطبقات الوسطى عموماً( اىل الطبقات الوسطي وانتامئهم اىل الطبقة العليا. أي أنه 
بناًء عىل هذا النوع من التوظيفات يتقرر ما اذا كان الطبيب املعني ال يزال ينتمي اىل الطبقة الوسطى أو هو قد انتقل اىل صف الطبقة 
الربجوازية. واملقياس االنتقال اىل الطبقة األعىل هو انخفاض نسبة مدخوله من األتعاب، أي من مامرسته مهنة الطب، ملصلحة مدخوله من 

االستثامرات املالية والعقارية والفوائد واألرباح والريوع.

أما  الشامل.  نقابة  بينهم ١،500 متدرج، إضافة اىل ١،2١3 محامياً مسجالً يف  هناك حوايل عرشة آالف محام يف مدينة بريوت  املحامون: 
املهاجرون فعددهم ال يتجاوز الـ 500 ولكنهم يحتفظون مبكاتب يف لبنان. يتقدم إىل امتحانات النقابة حويل 650 متخرجاً كل عام يدخل 

منهم حوايل 200 محام. 

ال يتجاوز مدخول ٧0 يف املئة من املحامني 3 آالف اىل 5 آالف دوالر شهرياً. ويتقاىض 20 يف املئة منهم بني ألف وألفي دوالر، وخصوصاً 
العاملني يف مكاتب املحاماة. ولكن هناك تركرّزاً قوياً يف القطاع من حيث امتالك وكاالت الرشكات، حيث يستحوذ حوايل 5٪ من املحامني عىل 
الوكاالت السنوية للرشكات يف بريوت، ففيام يستطيع محام واحد الحصول عىل خمس وكاالت سنوية يف السنة، يرتفع هذا العدد اىل 300 
وكالة يف نقابة بريوت. أما املكاتب الكربى، وهي ال تتجاوز خمسة أو ستة مكاتب، فقد يصل الدخل السنوي للواحد منها اىل املليون دوالر. 
ولكننا هنا رصنا يف عداد الطبقة الربجوازية ومل نعد يف الطبقات املتوسطة )مقابلة رشا أبو زيك مع أمني رس النقابة املحامني، بيار حنا، بريوت، 

شباط/فرباير 20١3(

١2- ال يبدأ جميع املتخرجني من موقع اجتامعي واحد. الكثري يتوقف عن املستوى االجتامعي لعائالتهم او القوى السياسية التي ينتسبون اليها. إذ املعروف ان 
بعض االحزاب متنح متخرجيها قروضا او هبات للمساعدة عىل فتح عمل خاص به او بها: عيادة، صيدلية، مكتب هنديس، مكتب محاماة، الخ.

١3- يبلغ التحصيل الرضيبي عىل مداخيل االطباء: ٤٪ عىل دخل يبلغ 9 ماليني ل ل )6 آالف دوالر( و ٧٪ عىل 9-2٤ مليون لرية )6 آالف اىل ١6 الف دوالر(، و 
١2٪ عىل دخل 2٤-5٤ مليونا )١6 الفا اىل 36 الف دوالر(، و ١6٪ عىل 5٤-١0٤ ماليني )١6 الف اىل 68 الف دوالر(، و 2١٪ عىل مدخول ١0٤ ماليني وما 
فوق )69 الف دوالر +(. )زعرتي: 2009(. يالَحظ هنا ايضا ان الحد االقىص للدخل املحتِسب يطاول الطبقات الوسطى دون ان يصل اىل مداخيل االطباء 

الذين يجب تصنيفهم ضمن الربجوازية.

الطبقات الوسطى



٤5

خالصات:
منو أم انكامش؟

عرف العامان ١996 و ١99٧ مندبة شاملة حول مصري الطبقات الوسطى تعالت خاللها صيحات يف اإلعالم تنعى »اغتالت الحرُب الطبقة 
الوسطى«؛ »إعالن وفاة الطبقة الوسطى«؛ »الطبقات الوسطى مل تعد موجودة. توجد طبقتان فقط: األغنياء والفقراء« الخ. )لوريان اكسربس، 
شباط ١996(. وحجة دعاة التدهور أن الطبقات الوسطى انكمشت عددياً اىل 35٪ من السكان العام ١99٤ قياساً اىل 68٪ قبل الحرب 
األهلية. ويف زمن الحق، يجري التأكيد عىل أن انكامش الطبقات الوسطى عل اعتبار أنها فقدت ٤0٪ من أبنائها للهجرة والعمل يف الخارج 

بني األعوام 2000 و 2003.

ويقيس رشف الدين ونعمة تدهور أوضاع الطبقات الوسطى بناًء عىل تدين الريوع واإليجارات عىل امللكيات الصغرية، وتقلص دور التعليم 
يف تجديد الطبقات الوسطى، وخصوصاً تدهور التعليم الرسمي، وتقلص دور الرعاية االجتامعية والصحية، خصوصاً مع منو رشكات التأمني 

الخاصة عىل حساب الضامن االجتامعي )رشف الدين - نعمة: ١99٧(. 

لسنا منلك مقاييس دقيقة الحتساب هذه النسب. علامً أن االهتامم بتدهور الطبقات الوسطى خفرّ كثرياً بعد سنتي ١996 و ١99٧. حتى 
م  ص«، األخبار، 8 ايلول/سبتمرب 20١١( ويقدرّ و، »نُفيْت وُدفنت عرشات املرات: الطبقة الوسطى تتقمرّ جاء من يبرشرّ بقيامتها )رىب أبو عمرّ
الباحث غسان الشالوق وجهة نظر مغايرة تقول إن الطبقات الوسطى انتعشت بعد تينك السنتني الفاصلتني لتمثل 5٤،٤٪ من السكان. 
ر متوسط دخل  مها اىل ثالث رشائح: عليا ومتثل 22،8٪ من أفراد الطبقة الوسطى، ومتوسطة من 20،50٪ ودنيا من 56،6٪. ويقدرّ وهو يقسرّ

الطبقات الوسطى بـ ١،0٧5 دوالراً )الشالوق:200٧، ١3١(.

الحراك االجتامعي 

الطبقات الوسطى هي بيئات الحراك االجتامعي بامتياز. 

ر جاد شعبان أن ثلثي متخررّجي الجامعات  ينضم اليها يف أقل تقدير متخررّجو املهن الحرة وهم باأللوف. ويغادرها منهم األلوف. إذ يقدرّ
ر تقرير التنمية البرشية للبنان العام 2002 املغادرين من شباب لبنان  من الذكور و ٤5٪ من اإلناث يغادرون سنوياً للعمل يف الخارج. ويقدرّ

 )2002 :UNDP( ًللهجرة بعرشين ألفا

من جهة أخرى، تستقبل الطبقات املتوسطة الوافدين الجدد اليها ممن منحتهم الحرب أو الهجرة أو العمل يف الخارج أو أموال االغرتاب 
فرص االرتقاء اىل صفوفها. وتودرّع من بني صفوفها من مل يعودوا يتحملون غالء املعيشة، أو الباحثني عن العمل أو عن تحسني رشوطهم 
املعيشية يف الخارج، خصوصاً لدى األزواج الشباب املصدومني بغالء اإليجارات والعقارات وأكالف تأسيس املنازل الزوجية. املفارقة أن كثرياً 
من الشباب يهاجر للعمل يف الخليج مكتفني منه مبستوى ولو متواضعاً من االرتقاء االجتامعي، استهاليك خصوصاً، غري املتاح يف البلد دون 

كبري أمل يف جني الرثوات، كام كان الحلم املتحقق زمن أجدادهم وآبائهم. 

هذا أقل ما ميكن قوله بالنسبة للحراك االجتامعي من تحت لفوق. ومع أنه ليس هناك إحصائيات تسمح برصد الحراك االجتامعي من فوق 
لتحت، ميكن املجازفة بالقول، بناًء عىل املعاينة واملطالعة ال أكرث، بأن حاالت االنهيار الجمعية اىل مصاف العمل اليدوي من مواقع الطبقات 

املتوسطة قليلة ونادرة. وميكن اقرتاح سببني اثنني لذلك. 

األول هو الدور الذي يلعبه البنك املركزي يف إقناع املصارف بتأجيل الديون املستحقة عىل العاجزين عن التسديد، وكثري منهم من التجار 
والصناعيني الصغار واملتوسطني والحرفيني وسواهم، وذلك تحاشياً للخضات املالية أو األزمات املتسلسلة. 

والثاين أن السلوك التقليدي يف حاالت تعرسرّ األوضاع املعاشية أو اإلفالس هو الهجرة والعمل يف الخارج بديالً من الحراك التنازيل نحو 
امتهان العمل اليدوي، أو ارتضاء االنتقال من العمل الحر أو رب عمل اىل الوظيفة، مبا يتضمنه ذلك من تفضيل العمل اليدوي أو املأجور 

يف الخارج عليهام يف الداخل العتبارات الَعيب والدونية.

ع الطبقي«... االستهاليك »الرَصَ

الطبقات الوسطى هي طبقات االستهالك بامتياز. ولوتائر االستهالك وأحجامه لدى رشائحها وأفرادها داللة بالغة األهمية، اقتصادية ونفسانية 
اها. فهي باستهالكها تطمنئ األغنياء عىل امتيازاتهم. إذ إن استهالك الطبقات الوسطى مقادير  ورمزية. ومامرساتها االستهالكية أدوار تتعدرّ
عينية محدودة من أحجام االستهالك لدى األغنياء. ولكنها من جهة أخرى تغذي تطلعات الطبقات الشعبية اىل املامرسات االستهالكية وما 

توحي به من الحراك االجتامعي ولو بالتامهي. 

ع الطبقي« الذي  ولعل سجاالت نهاية التسعينيات ونقاشاتها حول تقلرّص و/أو انهيار الطبقات الوسطى أغفلت اىل حد كبري ظاهرة »الرَصَ
أصابها، حسب املصطلح املتداول يف مرص )عبد الفضيل: 20١١( أي الجموح االستهاليك املحموم الذي طغى عليها يف العقدين األخريين 

واستنزف الكثري من مداخيلها. 

مثة ثالثة رشوط حداً أدىن لالنضامم اىل الطبقات الوسطى يف لبنان: امتالك سيارة خاصة وشقة سكن )وهذا بات متاحاً لفئات من األجراء أيضاً 
عن طريق مرصف اإلسكان( وإرسال األوالد اىل مدرسة خاصة والقدرة عىل االدخار. اليه يضاف الحد األدىن من األدوات املنزلية الكهربائية 
واإللكرتونية كامتالك الكومبيوتر والهاتف الخلوي، بل »الهواتف الذكية«، واشرتاك االنرتنت املنزيل، وبطاقات االئتامن، والخدم املنزيل. وعىل 
مستوى أرقى، امتالك السيارات ذات املاركات املشهورة )مرسيدس، يب ام دوبليو، أودي، فولفو، الخ( أو رباعية الدفع )ولعل لبنان ميلك 
ح وزير مالية حاول ذات مرة رفع الرسوم الجمركية عىل السيارات  أكرب عدد منها بالنسبة اىل السكرّان، رمبا باستثناء دول الخليج، عىل ما رصرّ
املغلقة )ويتوافر منها اآلن بأسعار متوسطة( وامتالك  السكنية  السكن يف املجمعات  العليا  الفخمة فأُحبط مسعاه(. وتستطيع الرشيحة 
املنزل الثاين، أو شاليه عىل البحر أو يف أحد مراكز التزلج عىل الثلج، ُملكاً أو إيجاراً، وارتياد املوالت ومطاعم ومراقص معينة، وإجراء عمليات 
الجراحة التجميلية التي تزداد انتشاراً، والسفر اىل الخارج، الخ. وهذه جميعها باتت ممكنة بناًء عىل قروض ميرسة للسيارات والشقة دون 

دفعات أوىل، وبتخفيض الفائدة ومتديد مهل التسديد، الخ.

املوالت

مثلام تم التحورّل يف شكل املؤسسة الرأساملية من الرشكة املساهمة اىل الهولدنغ، كذلك يف االستهالك، تم االنتقال من املخازن الكربى اىل 
املوالت. عىل خطى تحورّل محال آ. يب. يس آلل فاضل التي تعود اىل عهد االنتداب، يف الضبية واألرشفية، كان إنشاء أوائل املوالت املستحدثة 
GEANT CASINO و CITY MALL التي أنشأها آل إبيش أيضاً يف الضبيرّة. وغني عن القول ان االرتباط وثيق بني االنتقال اىل بناء 

املوالت والتوسع يف املقاوالت وبناء العقارات.

وبعد هذه الطفرة األوىل مثة سبعة موالت جديدة قيد البناء يف السنوات األخرية: اثنان يف خلده عىل مساحة 60 الف مرت مربع لخدمة قرى 
الجبل يف بشامون وعرمون والشويفات وأطراف من الضاحية الجنوبية. وتبني رشكة الفطيم اإلماراتية، مول يف منطقة غالريي سمعان، عىل 

طريق الشام. ومثة أيضاً »مول الرحاب« يف البقاع بني زحلة وشتورة. 

وال بد من اإلشارة اىل التهديدات األصلية التي يتضمنها انتشار املخازن الكربى واملوالت عىل األسواق التقليدية وعىل مصري التجارة املتوسطة 
والصغرية والحوانيت حيث يصل إجاميل مبيعات املخازن املوجودة حالياً اىل ٧00 مليون دوالر )األرقام ليست متوافرة للموالت بعد(. والرتكرّز 
قائم هنا أيضاً يف السوبرماركت حيث تستأثر أربعة مخازن كربى بالحصة األكرب من السوق، هي »ملحمة عون« )3١،٤٪ من املبيعات( و 

»سبينيز« )25،٧٪( و TSC الكويتية )2١،٤٪( و COOP )8٪( )األخبار، 20١2/3/2١(.

الطبقات الوسطى
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السيارات

لبنان نصف مليون أرسة  املتوسطة. يف  الطبقات  اىل  الطبقي، خصوصاً  االنتامء  أبرز معامل  السيارات يشكل أحد  اقتناء  ما من شك يف أن 
)5١9،١09  ( متلك سيارة واحدة أو أكرث لالستخدام الخاص )اإلحصاء املركزي: 2009(. وقد ارتفع عدد السيارات الخاصة بعد الحرب عىل 
ر مارك بريي )Perry: 2000( أن عددها ارتفع من 2٤3،58٤ عشية الحرب )١9٧٤( اىل ١،55٤،3٤0 يف العام ١998 بزيادة  نحو مدهش. ويقدرّ
قدرها 538٪. وتبلغ السيارات الخاصة 8٤٪ من إجاميل عددها، بحيث يوجد 300 سيارة لكل ألف نسمة يف العام ١99٧ وهي نسبة تعادل 

النسبة املوجودة يف الدمنارك.

وتشكل السيارات الخاصة ١0٪ من املستوردات اللبنانية، وقد بلغت قيمتها يف العام 683 مليون $ يف العام ١99٧-98، وبحسب تقديرات 
 .)396 ،2000 :Perry( ١998-١99مارك بريي أن األرسة اللبنانية أنفقت ١3،85٪ من دخلها عىل السيارات يف الفرتة ٤

وبناًء عىل آخر ما توصلنا اليه من أرقام، استورد لبنان بني ١99٧ و 2000 ما مجموعه ٧3١،١5١ سيارة قيمتها ١٤698 مليار لرية، وارتفعت 
نسبة ما يدفعه اللبنانيون عىل السيارات من الناتج املحيل من 2،5٪ فرتة ١99٧-200٧ اىل ٤،٤٪ يف عامي 2008-2009. كذلك ارتفعت نسبة 

السيارات الكبرية اىل املجموع من 3١٪ العام 20١0 مقابل 26٪ للعام 2005 )األخبار، 3/29/20١١(

ومل تنجح أية محاولة لتخفيض االتكال عىل النقل الخاص وتعزيز النقل العام. أو هي مل تقم أصالً، مع أن الدراسات تشري اىل حاجة مدينة 
م فؤاد السنيورة زمن  ر مرشوع إعادة بناء سكة حديد بني املدن الساحلية وتشغيلها. وقد تقدرّ بريوت وحدها اىل ٧00 باص للنقل العام. تبخرّ
واليته وزارة املالية باقرتاح لرفع الرسوم الجمركية عىل السيارات الفخمة والرباعية الدفع فأحبطها مستوردو السيارات بتواطؤ من الرئيس 

الحريري. األنىك أنه تقرر يف املقابل، مببادرة رفيق الحريري نفسه، خصخصة قسم كبري من خطوط النقل العام وتسليمها لرشكات خاصة. 

وجدير بالذكر أن ١0٪ من السيارات الخاصة عىل األقل مرهونة للمصارف الكربى: 25،٤٤2 لبلوم )لبنان واملهجر( ١3،3٤٧ لبنك بيبلوس 
قد  النسبة  أن هذه  التخمني  20١0/2/6( وميكن  النهار،  للمعلومات:  )الدولية  الربيطاين  للبنك  و ١0،382  اللبناين  االعتامد  لبنك   ١0،550

ارتفعت بسبب التسهيالت اإلضافية التي اعتمدتها املصارف لهذا النوع من التسليفات. 

الجراحة التجميلية 

ل ألف  اللبنانيون واللبنانيات العام 200٧ بـ 25-30 مليون دوالر ومبعدرّ ر ما أنفقه  ع الطبقي«. يقدرّ وهي آخر موجة من موجات »الرَصَ
عملية بالسنة )Poschmann: 2009, 3(. برسعة انترشت هذه التعديالت عىل الهيئة والقوام من أجل اكتساب أو تحسني ما تسميه كريستا 
ساالماندرا »رأس املال الجاميل« )Salamandra: 200٤( وهو رأس مال عابر لألعامر: فهو للصبيرّة من قبيل تحسني رشوط الحصول عىل 
عريس؛ وللزوج رأسامل إضايف يتباهى به عىل اعتبار املثل القائل »املرأة وجه الرجل«؛ ويخدم يف حاالت تقادم العمر ترميم »رأس املال« 
 )200٤ :Salamandra( .د. وال ننىس أن وجه الرجل وأجزاء أخرى من قوامه تتعررّض هي أيضاً لسكرّني الجراح لألغراض ذاتها وقد أخذ يتجعرّ

ت املصارف اللبنانية مل تعد أعامل الرسملة أو الرتميم الجاملية محصورة بالطبقات العليا. »مل  مع موجة التسليف األرسي االستهاليك التي عمرّ
يعد الجامل ترفاً«، تقول دعاية »فريست ناشيونال بنك« الذي بادر اىل تقديم قروض للجراحات التجميلية ترتاوح بني ألف وخمسة آالف 
ط عىل سنتني. والرشط أن يكون طالب القرض ميارس مهنة ثابتة، وأن يرتاوح الحد األدىن لدخل العازب بني 600 و 900 دوالر  دوالر تقسرّ

شهرياً للمتزوج برشط أن ال يزيد عمره عن 65 سنة.

تسليفات  عىل  لذلك  متزايد  نحو  عىل  وتتكل  واملداخيل،  قدراتها  مستوى  فوق  عموماً  اللبنانية  الوسطى  الطبقات  تعيش  الخالصة،  يف 
القطاع املرصيف يعاين من أزمة  الخارج. وملا كان  العاملني يف  أو  أو األقارب املغرتبني  أبناء األرسة  ة أو عىل عائدات  امليرسرّ القطاع املرصيف 
فائض سيولة، ناتجة من تخمة أرباحه والودائع، فهو يواصل مالقاة »الرصع الطبقي« عن طريق توفري تسهيالت إضافية لتسليفاته وتنويع 

مة، بحيث باتت تشمل القروض الشخصية والعائلية مثل التعليم والسفر  قروضه، والتخفيف من رشوطها والضامنات، وإلغاء الدفعات املقدرّ
والجراحة التجميلية ومتويل املشاريع الصغرية واقتناء خادمة منزلية، إضافة اىل السكن والسيارة. 

االتحادات املهنية

تتوىل االتحادات املهنية الحفاظ عىل الحد األدىن من مستوى معيشة الطبقات الوسطى وامتيازاتها حتى ال نقول متيرّزها، وذلك بحامية املهنة 
بني الذين ينضمون اىل املهنة سنوياً؛ وتنمية الضامنات االجتامعية والصحية التي تتمترّع  من غري اللبنانيني؛ وتحديد عدد املتخررّجني واملتدررّ

ة التي تحظى بها النقابة املهنية لدى املصارف؛ الخ. بها، مبا فيها أنظمة التقاعد؛ وتوسعة التسليفات امليرسرّ

وبانتظار مواد أكرث تفصيالً عن االتحادات املهنية، ميكن االكتفاء بالقول إن االنتخابات الدورية فيها تعطي فكرة عن األحزاب األكرث حضوراً 
يف أوساط املهن الحررّة وهي التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار املستقبل والقوات اللبنانية وحركة أمل والحزب الشيوعي اللبناين، بهذا 
الرتتيب التنازيل التقريبي. وجدير بالذكر أن معظم تلك االنتخابات تخاض مبا هي منازالت سياسية، لتبيان قوة األحزاب املعنية أو تفورّق 

الواحدة من كتلتي 8 و ١٤ آذار عىل األخرى أكرث منها التنافس عىل برامج نقابية أو وطنية.

متايز الطبقات الوسطى السيايس
بي الدميقراطية والشعبوية

الطبقات الوسطى قاعدة الحياة االجتامعية واالقتصادية والسياسة اللبنانية. والحد األدىن الذي ميكن قوله عن سلوكها بعد الحرب هو أنها 
شكلرّت وتشكل القاعدة االقتصادية للنظام ومنت مشاركتها يف الحياة العامة واملؤسسات السياسية واتسعت عىل نحو ملحوظ. 

ولكن يصعب يف املقابل اختصار وجهة الفعل السيايس للطبقات الوسطى بالدميقراطية حسب ترسيمة تربط الدميقراطية بالطبقات الوسطى 
ع الطبقات  وبالحرية االقتصادية. وهذا هو حدب انطوان حداد الذي يضفي عىل الطبقات الوسطى خصائص متعددة ومتأملة تواكب توسرّ
الوسطى. فهي عنده تعربرّ عن نزعة دميقراطية حداثية ومدنية لديها غالبة حتى ال نقول أصيلة. فهي أوالً حاجز بني الطبقات »تحول دون 
لة عىل قياس الطبقة الوسطى«. وهي مصنع  تفاقم الرصاع الطبقي وخروجه من دائرة التحكرّم والسيطرة. لذلك نرى أن الدميقراطية مفصرّ
س الحريات العامة وتتامهى مع الوطن يف توسعها )حداد: 6/١2/١996(. والغريب  أفكار وبيئة حداثة تنافح عن حياة سياسية مدنية وتقدرّ
يف أحادية أنطوان حداد أنها تتناىس التجربة التاريخية، حيث شكرّلت الطبقات املتوسطة، يف لحظات معينة، الحاضنة االجتامعية للفاشية 

والنازية، كام تتناىس التجربة العربية، حيث لعبت الطبقات الوسطى دور الطبقة الرائدة يف الحركات القومية.

لها عىل الدوام. وتعربرّ فرتة ما بعد الحرب بوضوح عن ثنائية  ما ميكن قوله بثقة يف هذا املجال أن الطبقات الوسطى ال سلوك منسجامً 
يف السلوك السيايس للطبقات املتوسطة. شكرّلت قطاعات منها حاضنة »املجتمع املدين« ونشطت يف كل مجاالت العمل التنموي والدفاع 
الدراسات  ندرة  ومع  والعلامنية سواها.  املدين  والزواج  الطائفية  وإلغاء  املدنية  الدولة  أجل  من  والتحرك  والحريات  اإلنسان  عن حقوق 
عن منظامت املجتمع املدين واختالط هذه أحياناً كثرية بهيئات املجتمع األهيل، إال أن النزر القليل الذي نعرفه منها يشدد عىل دور أبناء 

الطبقات الوسطى الرئيس يف تكوين املنظامت غري الحكومية وتنظيمها ونشاطها. 

ميكن املغامرة بالقول إن هذا املناخ الطاغي أعاله حملته فئات من الطبقات الوسطى املستقررّة أو التي أعلنت »اسرتاحة املحارِب«، أو بلغت 
درجة من االرتقاء االجتامعي. ولكن ال بد من اإلشارة العكسية اىل ظاهرتني. األوىل هي أن تجربة الحرب أورثت فئات من الطبقات الوسطى، 
وغريها من الطبقات، ميوالً نحو العنف مل تربأ منها. أما الظاهرة الثانية، فهي تلك الرشائح من الطبقات الوسطى، والشباب، اآلتية من الهجرة 
أو من التعليم، واملحجوزة يف فرص العمل، أو املهمشة أو املحرومة من فرص االرتقاء االجتامعي، أو املحرومة من »االعرتاف« االجتامعي 

والسيايس، والتي انخرطت يف التنظيامت الشعبوية. 
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شعبوية الرشائح الصاعدة

ال شك يف أن الحراك االقتصادي - االجتامعي يف لبنان يعربرّ عن نفسه يف التمثيل الطائفي ومن خالل أطره ويف توازنات القوى داخل تلك 
د ذلك يف حركتني شعبويتني بالدرجة األوىل هام التيار الوطني الحر وحزب الله أبرز القوى الصاعدة فرتة ما بعد الحرب  األطر. وقد تجسرّ
وتشرتكان يف تعبريات اجتامعية متشابهة، عىل رغم التباين الطائفي: موجة جديدة من أثرياء الحرب واالغرتاب والهجرة، ورشائح صاعدة من 
الطبقات الوسطى من خالل الهجرة أيضاً والنظام التعليمي، وطبقات وسطى دنيا مل تلَق نصيبها من املنافع والتوظيف كالتي لقيته رشائح 

توالها زعامء الحرب توظيفاً يف اإلدارات الرسمية املختلفة وتنفيعاً يف مجاالت عديدة.

ميكن وصف الحركتني بالشعبوية ال ملجرد متترّعهام بقاعدة شعبية عريضة نسبياً، علامً أن كل واحدة محصورة يف طائفتها املسيحية حتى ال 
نقول مذهبها. بل عىل اعتبار أن مقياس االنتامء اىل الحركات الشعبوية هو أيضاً وخصوصاً تعدد وتباين الفئات االجتامعية التي تسعى كل 
حركة اىل النطق باسمها، ومنط االستدعاءات التي تضطر اليها لتعبئة وحشد التنوع االجتامعي الذي متثله، وهو يرتاوح بني سكان الضواحي 
الرشقية والجنوبية، والوافدين الجدد من أثرياء وميسوري املغرتبات والخليج وما بينهام من طبقات متوسطة يف مختلف رشائحها تبحث عن 
موقع لها يف الحياة االقتصادية والسياسية. وكام هو مألوف يف مثل تلك الحاالت، غالباً ما تؤدي محاوالت التوفيق بني تلك الفئات املتباينة 
اىل توليف الخطاب السيايس والرمزي باتجاه الدعوات التعبوية الوطنية - القومية. وكام هي الحال أيضاً يف مثل تلك الحاالت يتعزز الطابع 
الشعبوي لتلك الحركات بالدور املميرّز للقائد الفرد املهيوب )الكارزمي( وبالطابع العسكري األوامري للعالقة بني القيادة والقواعد. فالجرنال 

يحكم التيار باألوامر العسكرية وهو املعتاد عليها، والسيرّد بالتكليف الرشعي.

م كل من »التيار« و»الحزب« نفسه باسم غرضية وطنية - سيادية: مقاومة إرسائيل يف حال الثاين ومقاومة الوجود السوري يف لبنان يف  يقدرّ
حال األول. وبعد التحرير العام 2000، أخذت رمزية املقاومة تخدم مبا هي شيفرة للتعبئة من أجل تثقيل دور الطائفة الشيعية يف الحياة 
السياسية يف ما يتجاوز املوقع يف رئاسة مجلس النواب اىل الجهاز التنفيذي. وقد جاراها يف ذلك »التيار« الباحث عن موقع ونفوذ مسيحيَني 
م الجرنال ميشال عون  ي »اإلحباط املسيحي«. فكان التحالف بينهام. فقدرّ يعورّضان عن خسارة أهمرّ صالحيات رئاسة الجمهورية عالجاً ملا ُسمرّ
نفسه بصفته الزعيم القوي الذي يريد أن يستعيد الصالحيات املسلوبة من الرئيس املاروين. فالتقى التيار الوطني الحر وحزب الله عىل 
معارضة ما يعتربانه االستئثار السنرّي برئاسة الحكومة، املتمثل بالرئيس الحريري أول األمر ثم ابنه سعد، ومعاونه الرئييس فؤاد السنيورة، 
محاججني أن اتفاق الطائف منح السلطة التنفيذية للحكومة وليس لرئيسها، ومشريين اىل أن الرئيس رفيق الحريري وخلفاءه يف الحكم 
ترصرّفوا بعكس ذلك. من هنا أهمية االخرتاق ملركز السلطة التنفيذي الذي نتج من العمليات العسكرية التي قام بها »الحزب« يف بريوت 
والجبل ضد مسلرّحي تيار املستقبل والحزب التقدمي االشرتايك يف أيار 2008. وقد أقررّ مؤمتر الدوحة منح حق النقض لألقلية )تكتل 8 آذار، 

يف هذه الحالة(، أي ثلث الحقائب يف مجلس الوزراء.

تبدو أهمية هذا اإللحاح يف املطالبة مبوقع يف السلطة التنفيذية إذا أخذنا بعني االعتبار أن التنظيمني نشآ وتطورّرا خارج الدولة والوظيفة 
العامة. فقد ُحرم »التيار« من الحضور يف الدولة لكونه ظل مالَحقاً ومطارداً ومعررّضاً للقمع طوال فرتة االنتداب السوري ونُفي زعيمه. أما 
حزب الله فامرس االنكفاء الطوعي عن الوجود يف الدولة تنفيذاً لتوزيع العمل التي فرضه الرئيس حافط األسد يف أعقاب اتفاق الطائف: 
حزب الله للمقاومة؛ الحريري لالقتصاد؛ ونادراً ما يُْذكر أن الركن الثالث يف توزيع العمل هذا هو وضع األمن والسياسة يف عهدة غازي كنعان.

ولكن عىل الرغم من متثيلهام االجتامعي العميق، فشل أو عجز التيار والحزب يف طرح استدعاءات شعبوية اقتصادية اجتامعية خالفاً ملا 
درجت عليه التنظيامت الشعبوية. ويعود ذلك اىل حد بعيد اىل ميلهام املشرتك نحو النيوليربالية. فكانت األزمة الدموية السورية مناسبة 
الحرب األهلية  العسكري يف  التدخل  الله  اتجاهني مختلفني دون أن يكونا بالرضورة متناقضني. أعلن حزب  لتصعيد شعبوي منوذجي يف 
السورية اىل جانب النظام، باسم دعم »املامنعة« وحامية »املقاومة«، ولكن التعبئة للقتال وشعارات الحملة مل تستطع كتامن الشعارات 
والرمزيات املذهبية - »لبيك يا زينب«! »زينب لن تُسبى مررّتني« - وال تربير التدخل العسكري يف سورية، أول األمر، عىل أنه لحامية مزار 

الست زينب يف ضواحي دمشق، يف الوقت الذي كانت املعركة الرئيسية تخاض يف القصري عند الحدود اللبنانية وعىل طريق حمص.

وكان تدفق عرشات األلوف من الالجئني السوريني اىل لبنان مناسبة ليك يطلق التيار الوطني الحررّ حملة عالية النربة ذات طابع فايش وعنرصي 
اعترب فيها وجود هذا العدد من السوريني »خطراً عىل وجود لبنان«، يف استعادة للحملة املستمرة التي يشنرّها »التيار« ويستعيدها بني حني 
وآخر ضد الوجود الفلسطيني يف لبنان، بصفته هو أيضاً »خطراً عىل وجود لبنان«، داعياً اىل تهجري الفلسطينيني تحت شعار »رفض التوطني«. 
فدعا الوزير جربان باسيل اىل إقفال الحدود دون الفارين من جحيم الحرب واىل إعادة مئات الالجئني السوريني اىل بيوتهم وأحيائهم وقراهم 

املدمرة أو املتحولة اىل ساحات قتال وقصف بالطريان واملدفعية والدبابات، بديالً من تحسني أحوالهم يف لبنان. 

يبقى لفت النظر اىل أن أداء التنظيمني يف الحكم قاده ميل نيوليربايل وانصياع متزايد لألمر الواقع االقتصادي وملصالح الهيئات االقتصادية 
وضغوطها. ومل يستبعد األمر أيضاً تقاسم تنفيعات الدولة مع خصومهم يف ١٤ آذار، كام يف حال بواخر الكهرباء الرتكية، وال تصاعد حاالت 
االنتفاع والفساد لدى أوساط يف حزب الله يف إدارة البلديات والوزارات، كفضيحة ترؤس شقيق أحد مسؤويل الحزب األمنيني شبكة لتصنيع 

وتهريب حبوب الكابتاغون املخدرة، أو ارتباط شقيق أحد وزراء الحزب بصفقة كبرية لتهريب األدوية.

الطبقات الوسطى
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الفصل اخلامس

القوى العاملة باألجر

كل الدالئل تشري اىل تقلرّص الحجم العددي للقوى العاملة باألجر، بسبب الهجرة، وخصوصاً يف الصناعة والزراعة، والتدهور املتزايد يف مستوى 
ذة من قبل السلطة  معيشتها عموماً، يف لبنان بعد الحرب. ولعل أبرز ما ينبئ بنمو االستقطاب الطبقي يف ظل اإلجراءات النيوليربالية املنفرّ
الطبقية هو تجميد األجور والحد األدىن لألجور خالل فرتة ١99٧-20١2 دون تجميد األسعار التي ارتفعت بنسبة تجاوزت ١١5٪ يف نهاية 
20١2. والدليل اآلخر عىل انقالب توازن القوى بني القوى الطبقية )بني العاملني باألجر والذين يعيشون عىل الربح والريع( هو تدهور حصة 
األجور من الناتج املحيل من 35٪ العام ١99٧ اىل 25٪ العام 20١2 رغم زيادة الناتج الفعيل بنسبة 50٪ وزيادة اإلنتاجية الفعلية بنسبة 
٧5٪، علامً أن حصة األجور من الناتج املحيلرّ قبل الحرب كانت بحدود 55٪. وإذا أضفنا عائدات الريوع والفوائد عىل حصة األرباح، فإن 

مداخيل رأس املال باتت تستحوذ عىل ٧5٪ من الدخل األهيل. 

وإذا نظرنا اىل األمر من منظار النظرة العالئقية التي قررنا اعتامدها، فهذا يعني يف نظر الدكتور غسان ديبة، رئيس قسم االقتصاد يف الجامعة 
اللبنانية األمريكية، تحويل 30 مليار دوالر من األجور ومن عوائد العمل اىل عوائد رأس املال خالل ١5 سنة بني ١99٧ و 20١2. )غسان ديبة، 

»املعركة واحدة من أمريكا اىل اليونان فلبنان«، األخبار، ٤/20١3/3(

١- قضايا مزمنة ومتجددة
عىل أن هذا ال يلخرّص القضايا املزمنة للعاملة املأجورة يف لبنان. 

ر االقتصاديون واإلحصائيون أن الوافدين املحليني عىل سوق العمل يرتاوح عددهم بني 35،00-٤0،000 باحث عن عمل  العاملة والبطالة، يقدرّ
كل سنة، والعديد منهم من متخررّجي الجامعات. يستوعب القطاع الخاص منهم 50-60٪ والباقي للهجرة والبطالة. ومل يعد موضع بحث أن 

املدارس والجامعات تنتج متخررّجني للسوق اإلقليمية والدولية. وهذا وجه آخر من العوملة املبكرة أصالً للنظام التعليمي.

عىل أن أرقام البطالة ال تكفي الكتشاف هشاشة العمل املأجور بعد الحرب، خصوصاً مع الغلبة املتزايدة للعاملة املوسمية واملياومة والعاملة 
الجزئية والعاملة غري النظامية ومن هؤالء، يف املدن واألرياف، تتكورّن فئة الفقراء العاملني. فلم يعد يتجاوز عدد األجراء النظاميني ٪25 
من القوى العاملة، يعمل نصفهم تقريباً يف إدارات الدولة ومؤسساتها. وقد منت بعد الحرب ظاهرة متعهدي املياومني، تلجأ اليها الرشكات 

الكربى وتلقي عىل املتعهدين املرتبطني مبتنفذين وسياسيني أعباء تحديد أجور العامل وتأمني ضبطهم وانضباطهم. 

وتشكل النساء ٢٤٪ من القوة العاملة يعملن بالدرجة األوىل يف قطاعات الصحة والتعليم واملصارف والسياحة. ومعدالت البطالة عند النساء 
أعىل منها عند الرجال، وكذلك الترسرّب من العمل بعد الزواج، أو من عمر ٢٥ سنة بانتظار الزواج. يضاف اىل ذلك التفاوت يف األجر للعمل 

املامثل واألشكال املختلفة من التمييز ضد النساء يف العمل، واألجور والضامنات واملعاملة.

ل الدولة والصناعيون العبء األكرب من زيادات األجور، ويحصدها  وال بد من التذكري باملعضلة التقلييدية لجدل األجور واألسعار، حيث تتحمرّ
قطاع التجارة والخدمات واالستهالك ارتفاعاً لألسعار من خالل السوق. وال يقترص األمر عىل »عفوية« قوانني السوق هنا، بل صارت العادة 
أن يلجأ التجار اىل رفع األسعار بطريقة استباقية كلام بارشت الهيئات املعنية التفاوض عىل زيادات األجور. وهذه الحلقة املفرغة التي يدور 
فيها جدل األجور واألسعار هو الدافع اىل طرح الوزير رشبل نحاس موضوع »األجر االجتامعي« الذي لقي الهزمية بعدما توحدت كل أجنحة 

الطبقة الحاكمة ضده.

اىل هذا، يجب أن يضاف الحرمان من الضامنات حيث أكرث من نصف اللبنانيني ال تغطية اجتامعية لهم، و ٧5٪ من العاملني ال تشملهم 
ح عنها لدى صندوق الضامن االجتامعي ال متثل سوى 35٪ من املؤسسات الخاصة يف لبنان. ويبلغ عدد  أنظمة التقاعد. واملؤسسات املرصرّ
ح عنهم 233 ألف أجري من أصل مجموع األجراء البالغ عددهم ٤00 ألف أجري، حسب تقديرات مدير صندوق الضامن.  األجراء غري املرصرّ

)محمد كريك، األخبار، ١2/١0/20١2( 

٢- وطأة العمالة الوافدة
اللبنانية، وقد تضخمت ظاهرة تصدير اليد العاملة املاهرة واألدمغة  البنيوي الذي طرأ عىل اليد العاملة  وال بد من التوقف عند التغريرّ 

والكوادر واسترياد اليد العاملة غري املاهرة. 

وبالنسبة لحجم العاملة الوافدة، ميكن التوقف عند تقديرات العام ١995 التي تتحدث عن 600،000 عامل وافد، بينهم ٤50،000 سوري. 
تنظيفات،  2( عامل  افريقيا،  ودول  الهند،  فيليبني،  التنظيف ومصدرهم رسيالنكا،  املنازل وعامل  ١( خدم  اىل  الوافدون  األجراء  وينقسم 
تنظيفات،  وعامل  وتنظيف  البنزين،  ومحطات  عموماً،  وخدمات  وطرق،  وزراعة،  بناء،  عامل   )3 وسورية،  السودان،  مرص،  من  وبوابني، 

وحرفيني يف محرتفات امليكانيك، باعة، معظمهم من السوريني. 

ال حاجة لتمويه الكالم. باتت العاملة الوافدة سيفاً مسلرّطاً عىل عاملة اللبنانيني وأجورهم وثباتهم يف العمل، لتفضيل أرباب العمل توظيف 
األجانب ألجورهم املنخفضة وعدم االضطرار اىل دفع اشرتاكات الضامن وعدم انتظامهم يف العمل النقايب. وتشهد السنوات األخرية حاالت 
متزايدة من ترسيح العامل اللبنانييني واالستعاضة عنهم بعامل وافدين دون أي وازع ودون أي حرص من السلطات املعنية عىل تطبيق 
قوانني العمل التي توجب كوتا معينة للعامل غري اللبنانيني. حتى أن قطاعات بأكملها من االقتصاد، الصناعي والحريف والسياحي والخدمي، 

باتت تقوم عىل عاملة الوافدين. وحني ال يكون الترسيح، يكون تهديد العامل باالستبدال بعاملة وافدة لدى أدىن مطالبة بحق أو تحرك. 

وال يقترص تأثري العاملة الوافدة عىل العاملة اللبنانية عىل املنافسة واالستبدال، خصوصاً أن قطاعات واسعة من العامل اللبنانيني قد هجروا 
قطاعات عمل يشغلها العامل الوافدون. األثر األفدح هو أن جيش العمل االحتياطي الوافد واملتدين األجور يشكرّل ضغطاً مستمراً عىل األجور 
وعىل مستوى معيشة العاملني عموماً. فهو، يخفرّض كل مستوى األجور يف البلد من جهة، ويقلرّص من فرض دميومة العمل للعامل املحليني 

لسهولة استبدالهم بيد عاملة وافدة رخيصة. 

القوى العاملة باألجر
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٣- مآيس العمالة المزنلية
يرتاوح عدد العامل املنزليني يف لبنان بني 80 ألفاً اىل ١00 ألف سريلنيك و 20 ألف فيليبيني، وخمسة آالف إثيويب )جريديني ومكربل: 200١، 

)28-١6

»عقد عبودية«: هذا هو التعبري األكرث مالءمة لرشوط عمل العاملة املنزلية يف لبنان، وأكرثهم من النساء، يف ظل نظام »الكفالة«، املستورد 
يف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يسرتهن العاملة لرب/ربة العمل 2٤ ساعة عىل 2٤ ساعة يف اليوم. ويبدأ االسرتهان بتقليد مصادرة 
الوافدة.  العاملة  الذي متارسه وكاالت استرياد  املنزلية  الخدمة  السلعي القتصاد  الطابع  باالستغالل ذي  العاملة. وميررّ حكامً  جوازات سفر 
فثمة أكرث من ١50 وكالة من هذا النوع تدفع 35 ألف دوالر للدولة لضامن السامح لها باسترياد ما يصل اىل ١50 عامل/ة للواحدة بالسنة. 
ويتقاىض املكتب ألف دوالر لقاء استرياد خادمة سرييلنكية وألفي دوالر لقاء الخادمة الفيليبينية. والخادمة »مكفولة« لثالثة أشهر من قبل 

وكالة االستخدام، يستطيع املستخذدم استبدال »البضاعة« خاللها. 

من حيث األجور، يرتاوح األجر الشهري للعاملة الرسيالنكية بني ١00 و ١25 دوالراً، والفيليبينية بني ١50 و 200. 

رشوط العمل أكرث من بائسة وقمعية. ساعات العمل غري محددة، قد تبلغ أكرث من مئة ساعة باألسبوع. ال ساعات راحة محددة ومتعارف 
عليها. والعادة أنه ال يحق لهن االتصال باألهل يف بالدهن إال مرتني يف الشهر. حركة العامالت مقيدة، فهن حبيسات املنازل فعالً، ال يخرجن 
إال بإذن، ومثة كرثة من املستخِدمني يقفلون أبواب البيوت عليهن عند مغادرتهم منازلهم. داخل البيت، نادراً ما تتمتع العامالت مبساحة 

خاصة بهن للنوم، خصوصاً عند األرس املتواضعة الدخل. 

اىل هذا كله، يجب أن يضاف تعررّض خدم املنازل ألنواع مختلفة من العنف اللفظي والبدين والجنيس والضغوط النفسانية والعاطفية. اعرتف 
3٧٪ منهن بالتعرض لإلساءة البدنية. واإلساءة البدنية، من الرضب حتى االغتصاب، باتت تودي بحياة عاملة منزلية مبعدل أسبوع يف لبنان، 
حسب تقرير لـ»هيومان رايتس واتش« )2008(. فخالل فرتة 200٧-2009 توفيت 95 عاملة منزلية يف لبنان، ٤0 منهن انتحاراً والباقي وقعن 
من عىل الرشفات يف محاولة للهرب من مخدوميهم. )شامارتي:20١١، ١-9(. ومن ينجح يف الهرب يعمل عمالً حراً يف البيوت وهو عمل ذو 
مردود أعىل )يصل اىل 500 دوالر( لكنه يستدعي كفيالً، حسب القانون املترّبع، وهذا يتقاىض ١500 دوالر سنوياً يف أقل تقدير )جريديني: 

200١، 5( ومن ال ميلك الترصرّف مبثل هذا املبلغ ينضم اىل فئة الهاربني املقيمني إقامة غري رشعية يف البالد. 

جدير بالذكر أن العاملة املنزلية ال تخضع لقانون العمل اللبناين الذي يستثنيها من أحكامه يف مادته السابعة. فال ترشيع ملزماً بحد أدىن 
لألجر، وال حق يف التنظيم النقايب، وال مرجعية قضائية لنزاعات العمل وال بالطبع حقوق يف الضامن االجتامعي والصحي. ثم إن لبنان، مثله 

مثل سائر الدول العربية، مل ينضم اىل »العهد الدويل لحامية حقوق العامل املهاجرين« للعام ١990.  

مع ذلك، شهدت السنوات األخرية حمالت شنتها جمعيات املجتمع املدين لكشف هذه األوجه من حياة العاملة املنزلية ومن مظاهر التمييز 
العنرصي يف املجتمع اللبناين. ومنها منع العامالت املنزليات من دخول املسابح. وقد أمكن فرض بعض اإلجراءات لتنظيم الوجود والعمل 
ووقف التجاوزات الفادحة. فقد بات األمن العام ميلك سجالً إلكرتونياً للعامل األجانب وأسامء مخدوميهم. وقد أصدر عفواً عن الهاربني 
يف عهد مديره العام جميل السيرّد. وأنشأت وزارُة العمل من جهتها مكتباً لتلقي الشكاوى من العامل والعامالت. ومثة محامون متطوعون 
للدفاع عن العامالت يف املحاكم. وقد فتحت جمعيات خريية أبوابها إليواء العامالت اللوايت تعرضن لإلساءة البدنية أو اللوايت فررن من سوء 

معاملة أرباب العمل. وتتواصل الحمالت من أجل شمول العاملة املنزلية بقانون العمل والضامن االجتامعي )هازاريان: 2009(.

٤- تقسيم احلركة النقابية وتطييفها
الحرب مل تشهد حركات  ما قبل  للبنان. ليس ألن فرتة  الحديث  التاريخ  الطبقي غري مسبوقة يف  الرصاع  شهدت فرتة اإلعامر حاالت من 
اجتامعية نشطة ومعارك اجتامعية حامية. ولكن ما يلفت يف تجربة ما بعد الحرب ال يقترص عىل االلتفاف عىل كل املكاسب التى حققها 
القوى  وأخذ  جهة،  من  وتطييفها  النقابية  الحركة  تفتيت  اتجاهني:  يف  عليهم  مسبوقة  غري  حرب  شنرّ  بسبب  وإمنا  ندرتها،  عىل  األجراء، 

االقتصادية املبادرة يف التصدي للحركات االجتامعية التي خاضت معاركها خارج إطار الحركة النقابية. 

آذن مجيء رفيق الحريري اىل رئاسة الحكومة ببدء حملة سلطوية لتفتيت الحركة النقابية والسيطرة عليها. فقد أسهم مجيء الياس أبو 
رزق لرئاسة االتحاد يف تنشيط االتحاد. ويف عهده، نظمت النقابات عدة إرضابات جرى قمعها بالقوة، مبا فيها القمع الذي مارسته قوات 
األمن خالل انتخابات اتحاد عامل الجنوب يف صيدا. حينها كان وزير العمل هو أسعد حردان، القيادي يف الحزب السوري القومي واملعروف 
ع أنطون بشارة عىل تعليق عضوية اتحاد النقابات  ها إذا اقتىض األمر. فشجرّ م عىل تطويع الحركة وشقرّ بعالقاته الوثيقة بدمشق، وقد صمرّ

املستقلة يف االتحاد العاميل العام. وقرر إدخال خمسة اتحادات جديدة موالية لربي والحريري. 

األمر.  لزم  إذا  بالقوة  التظاهرات  للجيش مبنع  األوامر  اللبنانية. فصدرت  املدن  العاميل باإلرضاب ودعا اىل تظاهرات يف كل  االتحاد  هدد 
تراجع االتحاد خشية االصطدام بالجيش. وانعقدت هدنة مع الحكومة، حتى أن أبو رزق زار الرئيس الحريري وسمع منه استعداد الحكومة 
البحث يف زيادات األجور وتفعيل لجنة مؤرش األسعار. إال أن هذه األخرية علرّقت اجتامعاتها بعد أن رفض رجال األعامل دفع أكرث من ١0-

١2٪ زيادة، فيام االتحاد يطالب بـ ٧6٪ )بناًء عىل مؤرش األسعار خالل سنوات تجميد األجور(. رفض الرئيس الحريري من جهته التنازل 
وهدد بإنزال الجيش مجدداً. ردرّ االتحاد بإعالن االعتصام خالل زيارة جاك شرياك، رئيس الجمهورية الفرنسية والصديق املقررّب من رفيق 
الحريري، اىل بريوت. تأكيداً عىل وحدة الطبقة الحاكمة، أدىل رئيس مجلس النواب نبيه بري بترصيح مل يخُل من نفحة »وطنية« خاصة 
برئيس »كتلة التنمية والتحرير«، إذ شبرّه التدخل العاميل يف زيارة الرئيس شرياك بالتعاون مع إرسائيل )بارودي: ١998، 5٤0(. يف تلك الفرتة، 
رفضت الحكومة أيضاً البحث يف سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام، فقرر هؤالء وقف تصحيح االمتحانات مهددين مصري العام 
الدرايس لنحو 60 ألف تلميذ. وملا كان البلد عىل أبواب انتخابات نيابية، دعا االتحاد العاميل العام أعضاءه للتصويت ضد جميع مرشحي 
لت مطالب باقي موظفي الدولة اىل آب/ الطبقة الحاكمة يف االنتخابات. عندها تنازلت الحكومة جزئياً فلبرّت معظم طلبات األساتذة وأجرّ

ايلول ١995. 

عاد االتحاد العامل للتحررّك بعد أسبوعني من انتهاء االنتخابات النيابية يوم ٤ ايلول/سبتمرب ١996 يف اعتصام أمام مجلس الوزراء فررّقته قوى 
األمن مبؤازرة وحدات من الجيش. كذلك جرى تفريق اعتصام آخر بالقوة يف التاسع من الشهر ذاته وتظاهرة يوم 28 ترشين الثاين التايل 

)بادروي: ١998، 3-5٤2( 

وكانت ذروة املواجهة بني الحكومة واالتحاد العاميل يوم 2٤ آذار/مارس ١99٧. فألول مرة يف تاريخ الحركة النقابية جرى انتخابان منفصالن 
للجنة التنفيذية لالتحاد العام لعامل لبنان )١١ عضواً(. يف يوم االنتخابات طورّقت قوى األمن مركز االتحاد واعتقلت رئيس االتحاد الياس ابو 
رزق بعد إعادة فوزه باالنتخابات. ثم فرضت وزارة العمل غرميه الساقط غانم زغبي رئيساً لالتحاد واعرتفت فوراً به. انشق الياس ابو رزق 
عن االتحاد العاميل العام مدعوماً باليسار النقايب - ممثالً باالتحاد الوطني للنقابات - واعرتفت به منظمة العمل الدولية. ردرّت السلطات 
بتجديد اعتقال أبو رزق ومعه األمني العام لالتحاد يارس نعمة، بتهمة »توزيع معلومات مغلوطة«، مرة يف أيار وأخرى يف متوز ١99٧. من 
جهته، طالب الزغبي بزيادات عىل األجور وبوقف الرصف الكيفي للعامل، فلم تستجب له الحكومة ذاتها التي فرضته رئيساً عىل الحركة 
العاملية. )راينود ليندرس، ص 29-3١( وما لبث أبو رزق أن عاد اىل رئاسة االتحاد يف متوز/يوليو ١998 بعد قرار الزغبي املفاجئ باالستقالة.

أقررّت حكومات رفيق الحريري ثالث زيادات عىل األجور. كانت كلها ما دون مؤرش ارتفاع األسعار ونسب التضخم البالغة١20٪ يف ١992. 
ووقعت كلها فريسة اآللة الجهنمية التي يفرضها التجار الذين يبدأون برفع األسعار استباقاً عند البحث يف زيادات األجور. وقد تنبرّهت 
أخرياً قيادات االتحاد العاميل العام لهذه الحالة فأخذت تطالب برقابة عىل أسعار األغذية واملحروقات والكهرباء )املطالبة املحددة هنا هي 

القوى العاملة باألجر



55

تخفيض فاتورة الكهرباء اىل النصف( وأكالف التعليم والصحة. وقد تدهورت قيمة التعويضات يف هذه املجاالت كلها. وارتفع مطلب ضامن 
الشيخوخة. كذلك تكررت املطالبات بإيجاد ترشيع ضد االحتكارات والكارتيالت. دون طائل. خرست الحركة النقابية معركة زيادة القيمة 
الفعلية للتقدميات االجتامعية املعررّضة أصالً لهجوم من الهيئات االقتصادية التي تعتربها مكلفة وهادرة وتطالب بإلغائها )بارودي: ١989، 

 )5٤6-5٤5

اىل هذا كله، شهدت فرتة ما بعد الحرب تخريب وإلغاء معظم عقود العمل الجامعية التي شكلت أحد أبرز املكاسب العاملية من الحقبة 
الشهابية. مل يبق من عقود عمل جامعية إال عقد العمل بني املصارف وموظفيها، وتعررّض هذا ملحاولة إلغائه من قبل جمعية املصارف، 
واستغرق النزاع بني النقابة وجمعية املصارف طيلة العام 20١2 ومنتصف العام 20١3 عندما نجحت النقابة يف منع إلغاء العقد الجامعي، 

إال أنها اضطرت لذلك اىل تقديم تنازالت مكلفة. 

يف النظر اىل حال االتحاد العاميل العام، باتت الحركة النقابية املنظمة مكورّنة اآلن من 2١0 نقابات و 53 اتحاداً نقابياً، وقد كان االتحاد 
يتكورّن من تسع نقابات عندما أعيد تأسيسه وتوحيده العام ١9٧0. تأسس نصف النقابات الجديدة خالل الحرب وبعيدها ومعظمها نقابات 
وهمية واتحادات صورية قامئة عىل أساس طائفي ومذهبي، مبا فيها تلك التي أسسها حزب الله، آخر الوافدين اىل الساحة النقابية. بإيجاز، 
الجسم النقايب أقرب اىل قوقعة فارغة ال تضم أكرث من ٧٪ من العامل، ال تخفي قيادته كونها تأمتر بأوامر رئيس حركة أمل، نبيه بري. وبسبب 
إحجام االتحاد عن امليض يف اإلرضاب العام من أجل تصحيح األجور يف آخر لحظة، انسحبت »هيئة التنسيق النقابية« التي متثرّل 250 ألف 
معلم وموظف يف القطاع العام من التنسيق املشرتك معه، وعلرّقت عدة اتحادات عضويتها فيه وتضم االتحادات األكرث متثيالً واألوزن عدداً، 
منها اتحاد موظفي املصارف واتحاد عامل الطباعة واإلعالم واالتحاد الوطني لنقابات العامل واتحاد عامل الكيامويات واتحاد عامل البناء 
واألخشاب واتحاد النقابات املستقلة. وقد التقت هذه االتحادات املعارضة يف إطار جديد للفعل والضغط خارج أطر االتحاد العاميل العام، 

فأعلنت يف أيار/مايو 20١2 تشكيل »اللقاء النقايب التشاوري من أجل حركة نقابية دميقراطية ومستقلرّة« )مرصد، 20١3-أ، ١5(.

5- الرصاع الطبقي بواسطة احلركات االجتماعية

إزاء هذا الوضع لالتحاد العاميل العام، ال عجب إن تتوسل املطالب املطلبية الحركات االجتامعية يف رصاعها من أجل تخفيض وطأة الغالء 
النقابية املعهودة لتمسرّ مقدسات نظام االقتصاد الحر يف صميم ريعه  النزاعات  عليها. عىل أن الحركات االجتامعية، خرجت عن حدود 
وأرباحه ونظامه الرضيبي، ما استدعى تدخالً مبارشاً لحزب الربجوازية - »الهيئات االقتصادية« ألرباب األعامل - واتخاذ النزاع طابع الرصاع 

الطبقي القايس واملكشوف.

معركة األجر االجتامعي 

يف ١3 حزيران 20١١ تشكلت حكومة برئاسة النائب نجيب ميقايت، وتم تعيني الخبري االقتصادي والتنموي رشبل نحاس وزيراً للعمل فيها، 
من ضمن حصة تكتل اإلصالح والتغيري الذي يرأسه الجرنال ميشال عون. 

بادر نحاس اىل إطالق جملة من املشاريع املرتابطة تحت عنوان »األجر االجتامعي« تضمنت سلة متكاملة لتصحيح أجور عامل وموظفي 
القطاع الخاص وتعزيز قيمة األجور وتوسيع مروحة التقدميات االجتامعية، عىل أن متورّل هذه العملية من الرضائب عىل الريوع. وقىض 
مرشوع األجر االجتامعي ضمرّ بدالت النقل إىل األجر بحيث يصبح مشموالً كام الراتب األسايس بأحكام سداد االشرتاكات للضامن االجتامعي 
اس تصحيح األجور بنسبة غالء املعيشة وفق مؤرشرّ مديرية اإلحصاء املركزي منذ آخر  ويضاف اىل قيمة تعويض نهاية الخدمة. واقرتح نحرّ
زيادة أقررّت يف أيار عام 2008، وذلك بنسبة ١6،3٪. ويف سبيل خلق فرص عمل، دعا الوزير اىل التعاقد مع املؤسسات لتوظيف الشباب 
الباحثني عن أول عمل، يف مقابل سداد الدولة اشرتاكات الضامن بالنيابة عنهم. عىل أن أبرز ما حواه مرشوع الوزير نحاس هو تطبيق التغطية 

الصحية الشاملة، كون أكرث من نصف اللبنانيني ليسوا مشمولني بالضامن الصحي. واقرتح أن متورّل التغطية من املوازنة العامة عن طريق 
إصالح النظام الرضيبي وزيادة الرضائب عىل الفعاليات الريعية، مبا فيها الفوائد والربح العقاري. وطلب الوزير تأليف لجنة وزارية لصوغ 
مرشوع تعديل قانون الضامن االجتامعي ليتناسب مع تعميم تقدمياته عىل الجميع وإلغاء نظام االشرتاكات وإقرار التمويل من املوازنة 

ة. العامرّ

ت رئييس مجلس الوزراء والنواب وأكرثية من النواب والهيئات االقتصادية واالتحاد العاميل العام إلسقاط هذا  للفور انتظمت جبهة ضمرّ
املرشوع. يف ١3 أيلول من 20١١، تقدم نحاس من مجلس الوزراء بطلب املوافقة املبدئية عىل مرشوعه فلم يوزرّع كتابه عىل الوزراء، ومل يُدرج 
عىل جدول أعامل الجلسات. جاء الرفض من وزير الصحة العامة عيل حسن خليل )من وزراء حركة أمل يف الحكومة( عىل اعتبار مرشوع 
وزير العمل »تعدياً عىل صالحيات وزارة الصحة«، مع أن وزارة العمل هي وزارة الوصاية عىل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي، ما يعني 
أن هذا امللف يقع ضمن صالحيات نحاس. مهام يكن، أفصح خليل عن معنى »صالحيات« فقال رصاحة إن الضامن االجتامعي »من حصتنا« 
)رشا أبو زيك، »٧ أسئلة اىل عيل حسن خليل«، األخبار، 9 كانون الثاين/يناير 20١2( أي من حصة حركة أمل يف توزرّع الوزارات واملؤسسات 

الحكومية، وبالتايل مينع تقديم أي اقرتاح يتعلق بهذا الصندوق دون موافقتها. 

نزوالً عند طلب الوزير خليل، اتفق وزراء التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله يف اجتامع عقد يف ١6 ترشين األول/اكتوبر 20١١ عىل 
فصل اقرتاح نحاس لتصحيح األجور عن مرشوع الضامن الصحي الشامل )»املعلمون يف الشارع...«، األخبار، ١6 ترشين االول/اكتوبر 20١١(. 
يف ذلك الحني كان االتحاد العاميل العام )وقيادته تابعة لحركة أمل بالدرجة األوىل( يعلن اتفاقه مع الهيئات االقتصادية عىل رفض مرشوع 
التغطية الصحية باملطلق. ومع أن لجنة مؤرش األسعار عقدت أوىل جلساتها يف 30 ايلول/سبتمرب وأقررّت عدة توصيات تتعلرّق باملرشوع، إال 
أنه يف ١١ ترشين األول/اكتوبر 20١١، أعلنت الحكومة رفع الحد األدىن لألجور اىل 6٧5 ألف لرية مبوافقة كل من الهيئات االقتصادية واالتحاد 

العاميل العام، دون العودة إىل مباحثات وتوصيات لجنة املؤرش. )الدولية للمعلومات: ١3 ايلول/سبتمرب(

رفع نحاس ملف األجور إىل مجلس شورى الدولة الذي رد املرشوع ألنه يخالف التفويض املعطى من املشرتع )ملجلس الوزراء( مبوجب املادة 
6 من قانون ١96٧ ألسباب عدة، منها أنه يعطي زيادة عىل األجور محددة مببلغ معنيرّ من املال، يف حني أن املقصود باملادة 6 هو تحديد 
الوزير. )محمد زبيب، »مجلس  التي اقرتحها  بالنسبة  نسبة غالء املعيشة وتحديد كيفية تطبيقها. وهكذا سقط مرشوع تصحيح األجور 

الشورى يسِقط قرار زيادة األجور: العودة اىل لجنة املؤرش«، األخبار، 28 ترشين االول/اكتوبر 20١١.

استمر النزاع بني وزير العمل من جهة وتحالف الهيئات االقتصادية واالتحاد العاميل العام، وخصوصاً ملعارضة ممثيل أرباب العمل وقيادة 
العمل ألنه سيزيد من قيمة اشرتاكاتهم لصندوق للضامن  الذي رفضه أصحاب  النقل إىل صلب األجر،  العام ضم بدالت  العاميل  االتحاد 
»االتفاق  االقتصادية  والهيئات  العام  العاميل  االتحاد  قيادة  وقرّعت  األول، حني  كانون   2١ والرد حتى  األخذ  عملية  واستمرت  االجتامعي. 
د الحد األدىن لألجور بـ 6٧5 ألف لرية. سقط االتفاق يف الحكومة حني  الرضايئ« حول تصحيح األجور، الذي أقر زيادة لألجور قدرها 9٪ وحدرّ
صورّتت غالبية الوزراء ملصلحة مرشوع الوزير نحاس اعتامد الحد األدىن لألجور بـ 890 ألف ل ل. للفور، أعلنت الهيئات االقتصادية رفضها 

تطبيق قرار الحكومة وهددت بـ»العصيان املدين«. 

ويف 3 كانون الثاين 20١2 ردرّ مجلس شورى الدولة مرشوع املرسوم األخري املتعلق باألجور لعدم جواز تعديل املراسيم املتعلقة ببدل النقل أو 
تصحيحها إال بتدخل السلطة الترشيعية. متسك االتحاد العاميل والهيئات االقتصادية يف لجنة املؤرش برفض إدخال بدل النقل يف صلب األجر، 
وأرصا عىل كامل بنود اتفاقهام الرضايئ. وقبل يومني من جلسة الحكومة التي يجب أن تبت مبوضوع األجور، ُعقد اجتامع الفت بني رئيس 
الحكومة نجيب ميقايت ورئيس تكتل التغيري واإلصالح ميشال عون يف منزل الوزير جربان باسيل، وتم االتفاق عىل آلية لتصحيح األجور رغم 
الخالفات السياسية الضخمة بني الطرفني. كذلك، كان قد ُعقد لقاء ضم املعاون السيايس لألمني العام لحزب الله حسني الخليل، والوزيرين 

عيل حسن خليل وجربان باسيل، تناول القضية ذاتها. 
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وقبل يوم من الجلسة، ُعقد يف مجلس النواب اجتامع ضم الوزراء عيل حسن خليل ومحمد فنيش وجربان باسيل ورشبل نحاس، تم فيه 
االتفاق عىل أن يضع نحاس مرشوعه إضافة اىل مرشوع الهيئات االقتصادية واالتحاد العاميل العام عىل طاولة مجلس الوزراء. لكن الكتلة 
م رشبل نحاس يف ١٧ كانون الثاين، باقرتاح لتصحيح  الوزارية تعهدت بدعم مرشوع نحاس خالل عملية التصويت. وعىل هذا األساس، تقدرّ
األجور حدد فيه الحد األدىن لألجور بـ 868 ألف لرية لبنانية، عىل أن يكون بدل النقل من صلب األجر. يف اليوم التايل، صورّت كل الوزراء، 
مبن فيهم وزراء تياره السيايس وحلفاؤهم، ضد مرشوع الوزير نحاس وأيدوا مرشوع »االتفاق الرضايئ« بني الهيئات االقتصادية واالتحاد 
العاميل العام، القايض بحد أدىن لألجور قيمته 6٧5 ألف لرية، وبحسم من الزيادات املقررة عىل األجور التي منحت منذ تاريخ ١/١/20١0. 

وقرّع نحاس مرسوم األجور لكنه رفض توقيع مرسوم بدل النقل ألنه اعتربه غري قانوين. 

د رئيس الجمهورية بإجراءات تتخذ بحقه يف حال إرصاره عىل رفض توقيع مرسوم زيادة  تصاعدت الضغوط والتهديدات عىل الوزير. هدرّ
األجور وبدل النقل. واحتج رئيس مجلس النواب نبيه بري عىل »سلوكيات نحاس«. أما رئيس الحكومة فدعا نحاس لالستقالة إن مل يرْد تنفيذ 
قرارات الحكومة. ويف 2١ شباط، تم تسجيل سابقة هي األوىل من نوعها يف تاريخ »منظمة العمل الدولية«، حيث تقدم االتحاد العاميل العام 
والهيئات االقتصادية بشكوى مشرتكة ضد وزير العمل، يطالبان فيها املنظمة بالضغط عىل نحاس لتطبيق زيادة أجور وحد أدىن لألجور أدىن 
من الذي يقرتحه! يف رد فعل عىل الحملة ضد نحاس، أعلن ميشال عون، رئيس تكتل التغيري واإلصالح التي ينتمي اليها الوزير نحاس، أن 
د بأن »الحكومة ستطري  ي«، وهدرّ الحملة موجهة ضده ألسباب سياسية، فقال: »هناك حلف جهنمي بني رئييس الجمهورية والحكومة ضدرّ
كلها إذا تمرّ املسرّ برشبل نحاس«. ولكن ما هي إال أيام حتى تخىل عون عن نحاس فقدم األخري استقالته من الحكومة يف 22 شباط 20١2. 

وروت مصادر صحافية أن قرار التخيل اتُّخذ بعد زيارة قام بها عدنان القصار اىل الجرنال. 

النزاع عىل سلسلة الرتب والرواتب
ملعلمي وموظفي القطاع العام

يف 3 أيلول 20١١، صدر القانون الرقم ١٧3 الذي حصل القضاة مبوجبه عىل زيادة يف سلسلة الرتب والرواتب، ويف شهر شباط من العام 20١2 
أقرت الحكومة اللبنانية مرسوم تصحيح األجور يف القطاع الخاص، وبقي املعلمون وموظفو القطاع العام بانتظار مرشوع القانون الذي تعده 
وزارة املال لتصحيح سلسلة الرتب والرواتب. يف نهاية آذار من العام 20١2، أعلن وزير املال محمد الصفدي أن مرشوع السلسلة سيوضع 
عىل طاولة مجلس الوزراء قبل نهاية نيسان، وأن الصيغة النهائية للمرشوع يتم إعدادها بالتنسيق مع مجلس الخدمة املدنية. وأعلن رئيس 
نة أصبحت جاهزة وستحقق »نقلة نوعية يف تحقيق التوازن  مجلس الخدمة املدنية خالد قباين يف الفرتة ذاتها أن السلسلة بصيغة محسرّ
واإلنصاف يف سلسلة الرتب والرواتب«. ليتبني أن املرشوع يتضمن بنوداً مجحفة بحق املعلمني واملوظفني، ويظهر سوء توزيع الدرجات 
وتقسيم الزيادات عىل الرواتب. فمنذ عام ١996 كان األساتذة الثانويون يعملون ساعات إضافية يف التدريس، يف مقابل منحهم 5 درجات 
إضافية زيادة عىل راتبهم. ويف عام 2005، عمدت الحكومة حينها اىل إلغاء الدرجات اإلضافية وفرضت عىل األساتذة العمل املجاين. وبعد 
تحركات عديدة، متت إعادة ٤ درجات إضافية لألساتذة، فإذا بالتعديالت التي اقرتحتها وزارة املال تلغي هذه الزيادات عرب الدرجات، وتعيد 

األمور اىل الوراء.

ت وزارتا املال والرتبية بالتعاون مع مجلس الخدمة  املدنية مرشوع قانون ثانياً »فيه إنصاف  تحت ضغط عدة تحركات لهيئة التنسيق، أعدرّ
لجميع الفئات« بحسب ما رصح حينها الصفدي ورئيس مجلس الخدمة املدنية خالد قباين. وعندما عرض املرشوع عىل هيئة التنسيق اتفق 
عىل مضمونه وأعلنت الهيئة موافقتها عليه كونه يحمل بنوداً ميكن أن ترترّب »أقل خسائر ممكنة«. وجاءت الصيغة لرتدم الفارق بني راتب 
األستاذ الثانوي واألستاذ الجامعي املعيد اىل 6 درجات، وإعادة الدرجات اإلضافية لألستاذ الثانوي لقاء عمله ساعات إضافية وفق قانون عام 
١966. وكذلك تم تحديد فرتة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بتاريخ األول من شباط 20١2، أسوة بتاريخ تطبيق الزيادة يف القطاع الخاص، 

عىل أن تتوزع الزيادات بنسب توازي الزيادة الطارئة عىل القطاع الخاص يف جميع الفئات.

يف مطلع حزيران 20١2 وقبل أسبوع من بدء االمتحانات الرسمية يف لبنان، عادت وزارة املال ووزارة الرتبية عن املرشوع الذي وافقت عليه 
البنود املذكورة، إضافة اىل خفض ١00 ألف لرية من قيمة  النقابية، فإذا مبرشوع قانون ثالث لتعديل السلسلة يلغي كل  التنسيق  هيئة 

الدرجات، وكذلك الرتاجع عن موعد تطبيق السلسلة من األول من شباط 20١2، واعتربت الوزارتان أن تحديد التاريخ هو قيد البحث. كام 
تقدمت وزارة املال باقرتاح آخر بأن تدفع سلفاً اىل موظفي القطاع العام بفئاتهم كافة، ما يعني تطيري تعديالت سلسلة الرتب والرواتب 
ى. لذلك، أعلنت هيئة التنسيق النقابية يف 6 حزيران 20١2 بكل مكوناتها االمتناع عن املراقبة والتصحيح يف االمتحانات  اىل أجل غري مسمرّ
الرسمية )كانت مقررة يف ١2 حزيران 20١2(، إضافة اىل تنفيذ إرضاب يف جميع اإلدارات العامة للدولة خالل فرتة االمتحانات. وهو ما اضطر 
رئيس الحكومة نجيب ميقايت اىل طلب عقد اجتامع مع الهيئة صباح ٧ حزيران والتحاور يف إمكان إلغاء التحرك الذي أعلنته. وتعهد ميقايت 
بإقرار مرشوع قانون سلسلة الرتب والرواتب يف شهر حزيران ذاته، وذلك وفق االتفاق السابق الذي أبرمته الهيئة مع الوزارتني املذكورتني. 
وتعهد أيضاً بإقرار سالسل املعلمني وفق اتفاقات سابقة بني املعلمني والوزيرين محمد الصفدي وحسان دياب من دون تعديالت عليها. 
ونقل ميقايت اىل الهيئة موافقة وزيري املال والرتبية عىل مطالب املعلمني كذلك. أيضاً، أكدت الهيئة تطبيق السلسلة بدءاً من األول من 
شباط 20١2، وأن تكون الزيادة الالحقة باملتقاعدين وفق الصيغة نفسها التي ستعتمد مع أساتذة الجامعة. وقال الرئيس ميقايت جينها إن 
إقرار مرشوع سلسلة الرتب والرواتب سيكون منفصالً عن إقرار موازنة 20١2 إذا تبنيرّ أن إقرار املوازنة سيستغرق فرتة طويلة. وأشارت هيئة 
التنسيق النقابية اىل أنه سيُعقد اجتامع مع وزيري املال والرتبية قبل بدء االمتحانات الرسمية. هكذا، تقرر يف جلسة الحكومة التي انعقدت 
يف ٧ حزيران إحالة مرشوع قانون معجل بفتح اعتامد إضايف بقيمة ١039٤ مليار لرية لتغطية نفقات اإلدارات العامة عن العام 20١2، 
واعتامد صيغة السلف بانتظار إقرار هذا القانون، واملعروف أن هناك 2200 مليار لرية من هذا املبلغ مخصصة لتغطية كلفة تصحيح األجور 
وتعديالت سالسل الرتب والرواتب ملوظفي اإلدارة العامة واألسالك القضائية والتعليمية والعسكرية. وبعد الوعود، تم تشكيل لجنة وزارية 

لبحث موضوع السلسلة واالتفاق عىل آليات متويلها ليتم عرضها عىل مجلس الوزراء. 

إال أن اللجنة املصغرة مل تقدم أي حلول، فقررت هيئة التنسيق النقابية يف 25 حزيران 20١2 مقاطعة تصحيح االمتحانات الرسمية إىل حني 
إقرار مرشوع سلسلة الرتب والرواتب، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من التحركات التي تضمنت إرضابات عامة واعتصامات وتظاهرات شارك فيها 
آالف املواطنني من أساتذة وموظفني يف القطاع العام من جميع املناطق اللبنانية، وقد كانت التحركات شبه يومية، واستمرت حتى األول من 
آب حني اجتمعت الهيئة مع اللجنة الوزارية املوسعة برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقايت يف الرساي الحكومي، وتم يف اليوم التايل العودة 
إىل تصحيح االمتحانات الرسمية بعد أن عادت اللجنة ورئيسها ليعد بإقرار السلسلة وفق ما تم االتفاق عليه مع هيئة التنسيق النقابية. 
ولكن، خالل هذا الشهر مل يتحقق أي تقدم، بل خرجت ترصيحات من عدد من الوزراء تعلن أن سلسلة الرتب والرواتب ستؤدي اىل زيادة 
املشكالت االقتصادية يف البالد. وهكذا، عادت هيئة التنسيق إىل التحركات مجدداً، وبعد إرضاب شامل وتظاهرات يف املناطق شلت لبنان 
وجميع اإلدارات العامة والوزارات يف 5 أيلول، أقرت الحكومة يف 6 أيلول سلسلة الرتب والرواتب واملفعول الرجعي للسلسلة مستحقاً من 
األول من متوز 20١2، عىل أن تدفع الفروقات مقسطة عىل خمس سنوات. كام أقرت جملة من اإلجراءات والتدابري املالية لتمويل اإلنفاق 
عىل السلسلة وهي بقيمة ١295 مليار لرية، منها غرامات عىل األمالك البحرية ورضيبة عىل الفوائد املرصفية ورسامً إضافياً عىل رخص البناء 
وغرامة عىل األجهزة الخلوية غري املسددة برسوم الجامرك، وعهد اىل وزير األشغال غازي العرييض إعادة دراسة اقرتاح رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت القايض بزيادة عامل االستثامر حتى جلسة ١2 أيلول. وهذا البند األخري يعني أن السلسلة أقرت ولكن ال ميكن إرسالها اىل مجلس 
النواب إال حني االتفاق عىل هذا البند الذي من املفرتض أن يؤمن 300 مليون لرية الكتامل آلية متويل السلسلة. وقد رفضت هيئة التنسيق 

هذا القرار، واعتربت أنه انقالب عىل كل االتفاقات الحاصلة بني الهيئة والحكومة، وقررت تصعيد التحركات. 

يف 6 أيلول، دخلت »الهيئات االقتصادية« إىل املعركة بطريقة رسمية، وأعلنت »نرفض أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب 
والرواتب، وخصوصاً أن األرقام املتداولة لكلفتها غري واقعية عىل اإلطالق وستكبرّد القطاعني العام والخاص خسائر فادحة ستكون لها عواقب 
وتداعيات كارثية عىل خزينة الدولة، التي تعاين يف األساس عجزاً مالياً فادحاً وعىل االقتصاد وعىل املواطن اللبناين. واعتربت أن ما يحدث 

»عبث باألمن االقتصادي«، وأن »فرض الحكومة املزيد من الرضائب املبارشة عىل املؤسسات االقتصادية واملواطنني سيولد انفجاراً«.

ويف 20 أيلول، عقدت هيئة التنسيق مؤمتراً نقابياً يف قرص األونيسكو وطالبت بتحويل سلسلة الرتب والرواتب اىل مجلس النواب خالل عرشة 
أيام، من دون تقسيط، ومع تعديل للدرجات وإنصاف املتقاعدين واملتعاقدين واألجراء جميعاً. وطبعاً إبقاء الرضائب التي تطاول األثرياء 

وإلغاء تلك التي تطاول أصحاب الدخل املحدود. »وإال فسيتم شلرّ الدولة مؤقتاً يف مواجهة من يدفعها اىل االحتضار«. 
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وبعدما أعلن عدد من الوزراء يف الحكومة متاهيهم مع قرارات ومواقف الهيئات األقتصادية. وحتى ال يلتبس عىل أحد اىل أي صفرّ تنحاز 
املؤسسات الدينية، انضمت »القمة الروحية املسيحية - اإلسالمية« إىل الئحة داعمي الهيئات االقتصادية فأعلنت يف مؤمتر صحايف عقدته 
رت من »األخطار املحدقة«، ودعت الهيئات االقتصادية اىل املشاركة  يوم 2٤ أيلول 20١2 تأييدها نداءات الهيئات االقتصادية والصناعية وحذرّ
يف القمة الروحية املقبلة. شددت الهيئات يف اليوم نفسه عىل رفض سلسلة الرتب والرواتب من أساسها، وهددت »إن مل يقتنع الرؤساء 
الثالثة بسحبها من التداول، فسيكون للهيئات موقفها التصعيدي يف األيام املقبلة«. ردت هيئة التنسيق النقابية عىل هذا املوقف بإعالنها 
أن انضامم القمة الروحية اىل الهيئات االقتصادية أدى اىل ترسيع إقرار تحركات هيئة التنسيق، وقالت إن رفض الهيئات االقتصادية لسلسلة 

الرتب والرواتب أساسه رفض الرضائب التي ستفرض عىل األثرياء لتمويل السلسلة. 

مل تكتف الهيئات االقتصادية باملواقف، أعلنت يف 25 أيلول أنها قدمت اىل وزيري املال محمد الصفدي واالقتصاد والتجارة نقوال نحاس 
ورئيس لجنة االقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط نبيل ُد فريج وأعضاء اللجنة النواب، مذكرتني، حول »تداعيات سلسلة الرتب 
والرواتب عىل االقتصاد اللبناين«. فيام استمرت هيئة التنسيق النقابية يف تحركاتها ونفذت إرضاباً يف ١0 ترشين األول، وفيام كانت الحكومة 
تعقد جلساتها من دون تحويل السلسلة اىل مجلس النواب، نفذت هيئة التنسيق إرضاباً شامالً يف لبنان يف ١8 و 3١ ترشين األول ومن ثم 
لت هيئة التنسيق »الهيئات االقتصادية مسؤولية تعطيل اإلصالح اإلداري يف القطاع العام الذي يبدأ بإقرار السلسلة،  يف 8 ترشين الثاين. وحمرّ
ومسؤولية تغطية الكثري من الفساد والهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل بآالف املليارات«، واضعة »ترصف الهيئات االقتصادية يف خانة 
التهرب من دفع الرضائب املتوجبة عليها من الريوع واألرباح العقارية«. ورغم وعود عدد من الوزراء، بقيت السلسلة عالقة يف مجلس 
الوزراء، فنفذت هيئة التنسيق اإلرضاب العام يف 2٧ و 28 ترشين الثاين، واستمرت التحركات حتى نهاية العام، بحيث نفذت هيئة التنسيق 

خالل العام 20١2 من أجل إقرار سلسلة الرتب ١٤ إرضاباً و 60 اعتصاماً، وأربع تظاهرات.

بدأ العام 20١3 مع سلسلة جديدة من تحركات هيئة التنسيق النقابية، إىل أن أعلنت اإلرضاب املفتوح إضافة اىل تنفيذ تحركات يومية 
مركزية )...(. وخالل اإلرضاب، برزت مواقف عدد من الوزراء التي توحي بأسباب عدم إقرار السلسلة وأهمها اعرتاض الهيئات االقتصادية 
عىل إجراءات متويل السلسلة من الرضائب التي تطال أصحاب الدخل املرتفع. فقال وزير االقتصاد نقوال نحاس يف 5 شباط 20١3 »سنصل 
من خالل االلتقاء مع الهيئات االقتصادية لتصور كامل يوافق بني االقتصاد والحكومة قدر املستطاع«. فيام عمد عدد من الوزراء اىل منع 
موظفي اإلدارات العامة من املشاركة يف االعتصامات وفق املادة ١5 من قانون املوظفني الذي مينع موظفي القطاع العام من حق اإلرضاب 
والتنظيم النقايب. وتزامن ذلك مع دعوة رئيس غرفة التجارة محمد شقري رئيس الحكومة نجيب ميقايت اىل أن »يتخذ موقفاً جريئاً ويبادر إىل 
مصارحة هيئة التنسيق النقابية بأن مطالبهم محقة«، ولكن »ال ميكن لالقتصاد اللبناين أن يتحملها يف الوقت الراهن، ومن األجدى تأجيل 

إقرارها لثالث أو أربع سنوات«. 

يف ١8 شباط، كان مقرراً أن يعلن مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب إىل مجلس النواب، وذلك بعد أن قام رئيس الحكومة نجيب 
ميقايت بتقريب موعد الجلسة من الثالثاء إىل اإلثنني تفادياً النطالقة تحركات هيئة التنسيق الواسعة وإرضابها املفتوح الثالثاء. إال أن الهيئات 
االقتصادية عقدت اجتامعاً الساعة الثامنة من صباح اإلثنني وأعلن محمد شقري أن »الرئيس ميقايت خذل الهيئات االقتصادية ووعدها بيشء 
وقام بتنفيذ يشء آخر، لقد َضِحْك علينا نحن الهيئات االقتصادية وتمرّ طعننا«. وأوضح شقري أن الهيئات متفقة مع ميقايت عىل أن األخري 
»لن يُْقِدم عىل أي خطوة من دون موافقة الهيئات االقتصادية«. كذلك، مارست جمعية املصارف ضغوطها مستخدمة ورقة التمويل، حيث 
التقى رئيس مجلس إدارة جمعية املصارف جوزيف طربيه الرئيس ميقايت عىل رأس وفد من الجمعية وقال بعد االجتامع »رسالتنا للرئيس 
وللحكومة بأنه ال متويل إضافياً عىل العجوزات السابقة للموازنة، إمنا املطلوب هو إصالحات، أي أن كل متويل مرتبط بإصالحات. نحن 
متعهدون بالدين بسقفه الحايل وال نريد إطالقاً أن نُحرج الدولة يف موضوع التمويل، فالتمويل متوافر ضمن إطار السقوف الحالية، إمنا 
أي زيادة اضطرارية عىل موضوع العجز يجب أن ترافقها إصالحات، ألننا ال نستطيع أن نستمر مبسار سلبي سندفع مثنه جميعاً. كان هناك 
تجاوب من قبل الرئيس وعرض أمامنا مجموعة من التدابري التي ستتخذ ضمن إطار املوازنة وهذا بالخالصة ما توصلنا اليه اليوم«. كام 
أعلن رئيس جمعية التجار نقوال شامس باستعالء طبقي وقح أن »الهيئات االقتصادية تطاع وال تطيع« يف معرض حديثه عن تحركات هيئة 
التنسيق وإجراء إحالة السلسلة. عىل األثر، وبرضوخ فاقع، أعلنت الحكومة اللبنانية تأجيل إحالة السلسلة مربرة ذلك بعدم االتفاق عىل 

بنود التمويل، فيام أكد غري وزير أن مصادر التمويل متوافرة وأن املشكلة مبوقف الهيئات االقتصادية. 

لت هيئة التنسيق النقابية، »الحكومة مجتمعة ورئيسها نجيب ميقايت املسؤولية املبارشة عن اضطرار الهيئة  يف 20 شباط/فرباير 20١3، حمرّ
لتنفيذ اإلرضاب املفتوح الشامل وشل القطاع العام بسبب سياسة املامطلة والتسويف والرضوخ للهيئات االقتصادية وحجزها سلسلة الرتب 
النقابية«. وهكذا،  التعامل مع الحركة  والرواتب لستة أشهر متتالية يف أدراج رئاسة الحكومة، مبا يخالف كل األصول الدستورية وأصول 
الهيئة يف سلسلة تحركاتها منفذة اعتصامات أمام مباين الوزارات واإلدارات العامة، إضافة اىل مراكز الهيئات االقتصادية وغرفة  استمرت 

التجارة والصناعة وسوليدير، وأقفلت معظم املدارس الرسمية والخاصة أبوابها. 

يف 20 آذار، بينام الهيئة يف صلب إرضابها، عاد الرئيس ميقايت ليعد بإحالة السلسلة يف مقابل إيقاف اإلرضاب. استمرت الهيئة يف اإلرضاب. 
ويف 2١ آذار 20١3 أي بعد 6 أشهر من إقرار السلسلة يف الحكومة، أعلنت الحكومة تحويل السلسلة مع مصادر متويلها إىل مجلس النواب. 
وتبني أن الوزراء فخخوا مصادر التمويل بالعديد من البنود التي ترفضها هيئة التنسيق مسبقاً، منها مثالً: الرضائب عىل ذوي الدخل املحدود، 
وقف التوظيف يف الدولة وتوسيع دائرة التعاقد، تعديل نظام التقاعد للمعلمني عرب خفض التقدميات، املس بالحقوق املكتسبة للمعلمني عرب 
زيادة ساعات التدريس وزيادة ساعات العمل من دون مقابل، باإلضافة اىل خفض أرقام السلسلة وتقسيطها... أي مبعنى آخر االنقالب عىل 
كل بنود االتفاق الذي حصل سابقاً بني رئيس الحكومة والهيئة، وإزالة كل البنود الرضيبية التي ترفضها الهيئات االقتصادية. ويف اليوم التايل 
قدم رئيس الحكومة نجيب ميقايت استقالته. بذلك، أرسل األمني العام ملجلس الوزراء سهيل بوجي قرارات الحكومة وصيغة السلسلة قبل 
التعديالت إىل وزارة املال، عىل أن يصار إىل إعادة صياغة النص النهايئ للمرشوع. بعد تأخري دام شهراً كامالً، أرسلت هيئة التنسيق اىل وزير 
املال محمد الصفدي طلب إجراء اجتامع، وبعثت بتساؤالتها مكتوبة يوم األربعاء يف ١8 نيسان الستيضاح النقاط التالية: أرقام السلسلة، 
آلية دفع زيادة السلسلة، دفع املفعول الرجعي، تقسيط الدرجات الست، املادة 2٧ التي تشري اىل ربط دفع السلسلة بأن ال يتجاوز العجز يف 
الدولة الـ 5٧50 مليار لرية، ربط السلسلة مبشاريع قوانني أخرى من زيادة الرضائب وما سمي باصالحات يف القطاع العام، إضافة اىل موعد 

إحالة السلسلة إىل مجلس النواب.

يف اليوم التايل، أي يف ١9 نيسان، وقبل تحديد موعد االجتامع مع الهيئة، أرسل الصفدي مرشوع الكتاب اىل مجلس الوزراء املتعلق بالسلسلة 
ومصادر التمويل، إضافة اىل مالحظات وزارة املالية »حول نقاط غري واضحة يف قرار مجلس الوزراء«. وجاء يف منت الكتاب الذي حمل الرقم 
٧١36، أن مديرية الرصفيات يف الوزارة مل تستطع تحديد النقاط التالية: تاريخ بدء العمل بالقانون يف حال إقراره، روزنامة تقسيط الزيادة 
الناتجة من تحويل السلسلة، تاريخ دفع الفروقات املستحقة للمستفيدين من أحكام هذا القانون. وذلك »لعدم ورود نص واضح بهذا 

الخصوص يف قرار مجلس الوزراء«.

وبعد أن وضع الصفدي مالحظاته وأرسلها لحكومة مستقيلة - من الواضح أنه من املستحيل أن تعقد جلسة ملناقشة التوضيحات التي 
طلبها - عنيرّ موعداً لهيئة التنسيق يوم االثنني يف 22 نيسان، وأجاب عن تساؤالتهم بأن عدداً من بنود مرشوع القانون غري واضح. كام سجل 
معارضته الشخصية لربط السلسلة برزمة الرضائب و«اإلصالحات«، كام أن مجلس الوزراء أحال كتاباً من أمينه العام يطلب من وزارة املال 
إعداد مشاريع القوانني الالزمة إلحالتها اىل مجلس النواب، علامً أن قرار مجلس الوزراء أناط صالحية إعداد مشاريع النصوص اإلدارية بوزارة 

التنمية اإلدارية. 

هكذا، عادت السلسلة اىل الحكومة ولكن بأسئلة إضافية. واستمرت املامطلة يف عملية تحويل السلسلة اىل مجلس النواب ٧٧ يوماً. ويف ١3 
حزيران 20١3 وقرّع رئيس الجمهورية العامد ميشال سليامن مرسومي إحالة مرشوع سلسلة الرتب والرواتب ومرشوع تعديل واستحداث 

بعض املواد القانونية الرضيبية، إىل املجلس النيايب وفق الصيغة التي ترفضها هيئة التنسيق النقابية.

القوى العاملة باألجر



٦١

٦- معاجلة الفقر من خارج المجتمع 
كانت املناسبة الجديدة ليك يعيد لبنان اكتشاف الفقر والفقراء بني أبنائه هي إطالق دراسة موازنة األرسة يف ١996، بعد مرور 30 سنة عىل 
الدراسة األوىل،١٤ أعلن مدير اإلحصاء املركزي روبري كسباريان، يف مؤمتر صحايف، إطالق البحث عىل 3،600 مسكن يف بريوت وضواحيها ثم 

مرحلة ثانية ١،200 أرسة يف املناطق. 

اختلف منهج الدراسة عن ذاك املعتمد يف دراسة »إرفد« التي اعتمدت احتساب توزيع الدخل. فيام الدراسة الجديدة التزمت املنهج الذي 
فرضته الوكاالت املالية الدولية لقياس الفوارق االجتامعية وهو قياس الدخل األرسي واعتامد القياس ذاته لقياس الفقر. عىل أن مدير اإلحصاء 
املركزي أعلن يف مؤمتره الصحايف أن الفقر مفهوم شخيص أكرث منه موضوعياً وأن كل بلد يعنيرّ خط الفقر »حسب عاداته واملستوى املعييش 
فيه«. عىل اعتبار أن دور اإلحصاء يقترص عىل توفري »كل عنارص املعلومات« للسياسيني ليقرروا بدورهم »ماذا يعني الفقر يف لبنان وأين هو 

حد الفقر: 600 دوالر يف الشهر أو 200 دوالر« )الصحافة، ١2/5/١996( 

األمر  تسليم  اىل  ينتهي  وأن  الفقر  تعيني خطوط  األفكار عن  مثل هذه  يطلق  الجمهورية  إحصايئ يف  أعىل مرجع  املرء من  يستغرب  قد 
للسياسيني يك يقرروا أين يضعوا خط الفقر. ولكن حسناً فعل هذا املوظف برتبة مدير عام يف الدولة إذ أحال األمر عىل السياسيني، ذلك أن 
رئيس الجمهورية الياس الهراوي كان قد تساءل باستهجان عىل طريقة ماري انطوانيت: »أين الفقر واملطاعم مآلنة بالناس؟!« وكان قد قرر 
يف لقاء متلفز مع صحافيني وطالب جامعيني قبل ذلك بأيام )يف ١996/١١/2٤( أن نسبة الفقر يف لبنان ترتاوح بني ٤ و 5٪. جاءت إحصائيات 
الرئيس - التي مل يفد عن مصدرها - مساهمة يف نقاش دائر حول الفقر يف ضوء تقرير لالسكوا خلص اىل أن عدد الفقراء يقارب 28٪ من 
السكان، وأن 25٪ من هؤالء يعتربون من الفقراء املعدمني حيث يقل دخل األرسة املكورّنة من خمسة أشخاص عن 306 دوالرات شهرياً فيام 

يعيش الـ٧5٪ الباقون ضمن خط الفقر املطلق، إذ يقلرّ دخل األرسة ذاتها عن 68١ دوالراً. )السفري، 2٧/١١/20١3(. 

اد: ١996( اعتمدت مقياسني لقياس الفقر: الدخل الذي حدده بـ 3١2  وكانت دراسة »االسكوا« التي أعدها االقتصادي أنطوان حداد )حدنّ
ن الحرمان من الحد األدىن من الحاجات األساسية - »امليامت الخمس«: مأكل، ملبس، مسكن، مستشفى، مدرسة  دوالراً شهرياً الذي يتضمرّ
- والدخل الذي يبلغ خط الففر عند 600 دوالر شهرياً واحتسبت بناًء عليه أن مليون لبناين يعيشون تحت خط الفقر وأن 250 ألفاً منهم 
يعيشون يف فقر مدِقع. واألهم أن دراسة أنطوان حداد بحثت يف أسباب الفقر، واألحرى اإلفقار. مل تغفل األسباب العائدة اىل خسائر الحرب، 
إال أنها أضافت عدة عوامل إضافية: التصخم وغالء املعيشة وتآكل املداخيل، وعدم خلق فرص عمل والتوزيع غري العادل للرثوة ولألصول 
اإلنتاجية، واالختالالت يف حصة القطاعات االقتصادية من الناتج املحيل، وما ينجم عنه من تفاوت كبري يف توزيع الرثوة بني القطاعات، مع 
اإلشارة اىل انخفاض املداخيل الزراعية والتفاوت يف التطور بني مركز وأطراف، ومل يغفل دور السياسات االقتصادية يف ذلك، خصوصاً خفض 
الرضائب املبارشة عىل الرشكات واألرباح اىل ١0٪ وزيادة الرسوم والرضائب غري املبارشة. بناًء عليه، أوىص حداد بسياسة متكاملة للحد من 
الفقر: سياسة متكاملة لتشغيل سوق العمل، والتدريب املهني للقوى العاملة، وتحسني األجور ورفع اإلنتاجية، بذلك يتوافر للفقراء إمكانات 
م املساعدات النقدية أو العينية اىل  الخروج ذاتياً من حالة الفقر من خالل العمل املنتج، ونهى عن اعتامد »املقاربات الرعائية التي تقدرّ

األبد«، ناهيك بتطوير أنظمة التأمني االجتامعي وشبكات األمان االجتامعية، الخ. )حداد: ١996(

ح فيه ٤8٪ من العيرّنة أنهم يعتربون أنفسهم فقراء و ١١٪ أنهم جائعون  ردرّا عىل إنكار الرئيس الهراوي، أجرت رشكة »ماء-داتا« استقصاًء رصرّ
و ٤١٪ أنهم متوسطو الحال، و 0،3٪ أنهم أغنياء. واعرتف 52٪ من العيرّنة أنهم لجأوا لالستدانة، و 3٤٪ أنهم باعوا حيلرّ نسائهم و ١0٪ باعوا 
خرون. )النهار، ١996/١2/١٤( وتكاثرت التحقيقات امليداينة واإلحصائيات  األرايض لسدرّ الديون أو االحتياجات املادية، وأن ١0٪ فقط يدرّ

١٤- كانت آخر دراسة ١966 اجرتها املديرية قبل الحرب يف العام ١966 حني كانت تابعة لوزارة التصميم العام بناء عىل تحقيق لدى نحو 2،500 ارسة يف 
مدينة بريوت. وأبرز نتائج تلك الدراسة: ان متوسط االنفاق العائيل السنوي ١3،628 ل ل منها 26،6٪ عىل املواد الغذائية، و ١9،2 عىل السكن، و ١2،08 
عىل مالبس وبياضات، و ٤١،5 عىل نفقات اخرى. اما نفقات االرسة ذات املرصوف السنوي االقل من 6،000 ل ل فهي ٤3،8٪ عىل الغذاء، 23،٤و٪ عىل 

السكن، و 8،6٪ عىل مالبس وبياضات، و 25،3٪ عىل الحاجات االخرى. وقد اثري موضوع الفقر وعالقتة بالغرباء\ يف خريف ١965 وإتسع البحث والحوار 
يف الفروقات االجتامعية والفقر بعد ازمة بنك انرتا يف خريف العام الذي يليه )راجع: طرابليس: 20١١، 262-25٤(

يف اإلعالم عن األحوال املعيشية للمواطنني. كشفت جريدة النهار يف تحقيق الحق أن أكرث من 90٪ من العيرّنة التي استفتتها ال تكفيهم 
أجورهم ورواتبهم الشهرية، واألهم من ذلك أن 65٪ تقريباً من العيرّنة مل تعد مقتنعة بأن الحل الناجع لألزمة املعيشية هو زيادة األجور. 
»رمبا ألنهم خربوا تجارب سابقة علرّمتهم أن زيادة الراتب النسبية سرتافقها زيادات خيالية يف أسعار السلع أياً كان نوعها«، عىل ما جاء يف 
التعليق. فطالبوا مبراقبة األسعار، وضامن الشيخوخة، وتثبيت قانون اإليجارات، وبناء مساكن شعبية، ومكافحة الفساد )النهار، ٤/١/١996

عاد الحديث عن الفقر يف العام 2005 مبناسبة الذكرى الخامسة لأللفية وللتذكري بأهدافها الثامنية، مبا فيها »مكافحة الفقر«. وقد تعهرّد لبنان 
الرسمي بتقليص عدد الفقراء املدقعني اىل النصف بحلول العام 20١5 وفاًء اللتزاماته تجاه األلفية. وانعقدت لهذا الغرض ندوة ملكافحة 
الفقر حرضها ممثلون عن برنامج األمم املتحدة للتنمية ومنظامت املجتمع املدين ووزارة الشؤون االجتامعية، أعلنت خاللها السيدة منى 
هامم، ممثلة برنامج األمم املتحدة للتنمية، أن »تباطؤ النمو االقتصادي وضعف اإلنتاجية الزراعية والتفاوت املتزايد بني املدن واألرياف 

تخفرّف من القدرة عىل تقليص الفقر يف لبنان« )املستقبل، 2٤ حزيران/ يونيو 2005( 

يف العام 2008، صدر تقرير وكالة األمم املتحدة للتنمية بعنوان »الفقر، النمو، وتوزيع الدخل يف لبنان، آب/أغسطس 2008(. وبناًء عىل 
»خطة العمل االجتامعي« التي أطلقتها الحكومة اللبنانية ألول مرة يف مؤمتر الدول املانحة - »باريس 3« - يف كانون الثاين/يناير 200٧، 
تقرر وضع أهداف تخفيض معدالت الفقر وتحقيق العدالة االجتامعية واإلنصاف يف قلب العملية اإلصالحية. يبنيرّ التقرير أن قرابة 28٪ من 
اللبنانيني ميكن اعتبارهم فقراء )ينفقون أقل من ٤ دوالرات يف اليوم( و 8٪ فقراء مدقعني )أقل من ١،٤ دوالر باليوم(. ويويل أهمية خاصة 
يف تعيني أسباب الفقر للتفاوت يف النمو املناطقي فيشدد عىل أن »التباينات املناطقية فاقعة« حيث محافظة الشامل متأخرة كثرياً قياساً 
ل ولكنها ليست بالفداحة املتوقعة. اىل سائر البلد ومعدالت الفقر فيها مرتفعة، مع اإلشارة اىل أن معدالت الفقر يف الجنوب هي فوق املعدرّ

جدير التوقف هنا عند أمرين. األول هو الفقر يف الضواحي وضواحي بريوت، الجنوبية والرشقية واألحياء الفقرية داخل بريوت نفسها. وهذا 
ل أميرّة النساء الفقريات  مل يعد يرد كثرياً ألنه ال ينطبق عليه التفاوت املناطقي. واألمر الثاين هو وطأة الفقر اإلضافية عىل املرأة الفقرية. فمعدرّ
١٧،83٪ وهي 9،26٪ عند الرجال؛ وتتالزم أمية األم مع ارتفاع نسبة وفيات األطفال يف األرسة )١000/5٤،5، يف حني أن املتوسط الوطني هو 

١000/2٧،8( والنساء الفقريات العامالت يتلقني أجوراً أخفض من أجور الرجال. 

أما عىل الصعيد املهني والقطاعي، فيالحظ التقرير أن الفقر مركرّز بشدة بني العاطلني من العمل والعامل غري املهرة، خصوصاً يف قطاعات 
ز خلق الوظائف يف تلك القطاعات )األمم املتحدة: 2008، ١٤(. ويضيف  د عىل وجوب اعتامد سياسة منو اقتصادي تحفرّ الزراعة والبناء. ويشدرّ
التقرير أن واحداً من كل أربعة عاملني يف الزراعة وواحداً من كل خمسة عاملني يف قطاع البناء هم من الفقراء )األمم املتحدة: 2008، 22(

يعتمد التقرير قياسات للفقر والالمساواة ترتكز بالدرجة األوىل عىل معادلة الدخل/اإلنفاق األرسي. فيخلص اىل أن 300 ألف لبناين عاجزون 
عن توفري متطلباتهم األكرث أساسية من الطعام وغري الطعام )األمم املتحدة: 2008، ١5(. ويتبنيرّ أن الفقر اإلجاميل قد تقلرّص من ١0٪ العام 
١99٧ اىل 8٪ العام 2005 بسبب منو االستهالك الفردي الحقيقي بنسبة 2،٧5٪ سنوياً بعد العام ١99٧، مع أن »توزيع ذلك النمو بني املناطق 
كان شديد التفاوت«. يف املقابل، تنامى الفقر املدقع مبعدل 5٪ منذ العام 200٤، ويعزو التقرير ذلك اىل اآلثار السلبية لحرب متوز 2006 

عىل االستهالك املنزيل الذي يفرتض أنه تقلرّص يف إطار تباطؤ النمو االقتصادي اإلجاميل يف البلد. )األمم املتحدة: 2008، ١٧( 

بديالً من البحث يف األسباب يجري تعداد »روابط متبادلة« corelates مع الفقر: بطالة الشباب تتفاقم مع الفقر ]ال العكس[ )ص 2١(؛ 
)األمم  الخ.  اليتيمة األب واألم،  املدريس والفقر، والربط بني هذا األخري واألرس  الترسرّب  املأجورة والفقر؛ والرابط بني  العاملة  الرابط بني 
املتحدة: ٢٠٠٨، 22-23(: ١( النمو املستدام يف الوظائف واملداخيل وتقديم املزيد من الفوائد املبارشة لألرس الفقرية؛ 2( توسيع فرص التعليم؛ 
3( منو مناطقي أكرث توازناً؛ ٤( تركيز املوارد عىل األرس الفقرية باستهداف مناطق الفقر؛ 5( تحسني نوعية ووترية تجميع الداتا ورصد النتائج. 

)األمم املتحدة: 2008، 25(

القوى العاملة باألجر
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عىل أن هذه الوصفات التي ال يراقب أي مرجع تنفيذها أو تطورها، والتي ال تفيد بيشء عن أي قطاعات من االقتصاد مطلوب تنميتها ليك 
يتأمن »النمو املستدام يف الوظائف« والتي تتحدث عن النمو املناطقي األكرث توازناً وليس النمو االجتامعي األكرث توازناً - يجري التخيل عنها 
جميعاً والهرولة ألجل تنفيذ تعدهات األلفية: تقليص عدد الفقراء املدقعني اىل النصف. فجلرّ همرّ موظفي األمم املتحدة، املتخمني برواتبهم 

العالية، هو تنفيذ التوصيات بأي مثن، أي بالعطاءات املالية. 

ر التقرير أن تنفيذ تعهد لبنان بتقليص الفقر املدقع اىل النصف بحلول العام 20١5 يستوجب ميزانية قدرها ١،5 مليار دوالر. ويحاجج  يقدرّ
ملصلحة سيناريو يعمل عىل تقليص عدد الفقراء املدقعني اىل النصف بديالً من التوظيف يف تقليص الفقر عموماً. ويقرتح لذلك استهداف 
يه »االستهداف الضيرّق«( بناًء عىل إحصاء دقيق لهم يف املناطق التي تحوي ثالثة أرباع الفقراء املدقعني  الفقراء املدقعني مبارشة )ما يسمرّ
ونصف الفقراء اإلجامليني، علامً أنها ال تضم أكرث من ثلث سكان لبنان. وهذه املناطق هي مدينة طرابلس، وأقضية عكار/املنية/الضنية، 
وجزين، والهرمل )األمم املتحدة: 2008، 20(. واىل املساعدة املالية النقدية املبارشة، يقرتح التقرير تقديم الغذاء أو العناية الطبية للمعاقني 

ز يف املنازل التي تشري اىل أعراض واضحة من سوء التغذية أو لذوي الحاجات الخاصة )األمم املتحدة: 2008، 26( والُعجرّ

ذ أي جزء من هذا الربنامج، كررّر وزير الشؤون االجتامعية سليم صايغ التعهد. وذكرّر بأن نسبة الفقر املدقع  بعد أربع سنوات، ومل يكن قد نفرّ
ل الفقر العام الذي يصل اىل 28،5٪. وأكد أن شامل لبنان، الذي يضم ٪38  قد بلغت 9٪ من السكان أي 320 ألف مواطن من ضمن معدرّ
من مجموع فقراء لبنان، يسجل أعىل نسبة من الذين يعيشون يف الفقر املدقع )٤6٪(. وتبنيرّ أن نسبة الفقراء يف عكار - املنية - الضنية هي 
األعىل يف لبنان وتبلغ 63٪ تليها طرابلس بنسبة 56٪. فيام ال تزيد نسبة الفقراء يف بريوت 5٪. بناًء عليه، أعلن الوزير الكتائبي أنه سيضع 
خطة بالتعاون مع خصومه يف حزب الله لتنفيد التعهد تحت شعار »نعم. نستطيع« جرياً عىل الشعار الذي أطلقه الرئيس األمرييك باراك 

أوباما يف حملته االنتخابية. )األخبار، ١٤/١2/2009(

أخرياً، أعلن الوزير الجديد للشؤون االجتامعية وائل أبو فاعور انطالقة املرشوع يف ترشين األول 20١١ بناًء عىل منحة قدرها 6 ماليني دوالر 
من البنك الدويل سوف تنفق بالدرجة األوىل عىل تجميع قاعدة بيانات لـ١50 ألف أرسة لبنانية األشد فقراً عىل أن تستكمل بحلول شباط/

فرباير 20١2. وأعلن الوزير فتح باب تقديم طلبات املساعدات املالية املتوقعة لجميع اللبنانيني.

كام هو متوقع، مل تتضمن الخطة العتيدة أي اقرتاحات لتخطي العقبات الرئيسة التي عيرّنتها ممثلة برنامج األمم املتحدة للتنمية، يف الندوة 
املذكوره أعاله، واقرتحتها دراسة الربنامج ذاتها. وهذه العقبات هي: تباطؤ النمو االقتصادي وضعف اإلنتاجية الزراعية والتفاوت املتزايد بني 
املدن واألرياف. وال تنفيذ برنامج معالجة الفقر: تنمية الزراعة، خلق فرص عمل، رفع مداخيل الفقراء، تنمية حصولهم عىل العلم والصحة 

والرعاية االجتامعية. 

ليس األمر ضعف إنتاجية الزراعة بقدر ما هو انهيارها. تحت وطأة اإلغراق السوري، شبه انعدام التسليف الزراعي )ما دون النصف باملئة 
من تسليفات القطاع املرصيف للقطاع الخاص(، التهميش املتزايد ملا تبقى من مناطق زراعية، صغر وحدات اإلنتاج، ارتفاع ريع األرض بسبب 
الفورة العقارية، تكاثر امللكيات الصغرية، تكاثر الوسطاء بني املنتج املبارش واملستهلك )يرفع السعر بـ ١50٪ يف أقل تقدير( حتى ال نتحدث 
عن اإلهامل الرسمي. كان الرئيس الحريري، مثالً، يرصف كل أزمة الزراعة بالقول إن لبنان بحاجة اىل »زراعات نوعية« دون أن يتعررّف املزارع 

اللبناين اىل هذا املنتوج العجائبي عىل يد الرئيس الذي حكمه عرش سنوات، الخ.

تكتفي الدراسة بربط الفقر بالتفاوت بني األرياف واملدن، وكأن ال عالقة للفقر بالتفاوت بني املداخيل، وال مبصادر تلك املداخيل، حتى ال 
نذكرّر بالشطارة املتناهية يف عزل الفقر عن نقيضه املالزم - الغنى.

واألهم من هذا أنه مل يتضح مآل هذه الحملة ومهلتها الزمنية، ما دامت الدراسة ال تفيدنا مبا الذي سوف يجري بعد أن تستفيد األرس املعنية 
من املساعدات، فهل يعود حالها اىل ما كانت عليه قبل تقديم املساعدة؟ أم تستمر املساعدات اىل ما ال نهاية؟ أم اىل أي مهلة زمنية محددة؟
بانتظار دراسة تنفيذ الحكومة لخطتها هذه، يتأكد ويتكرر النهج ذاته يف معالجة الفقر: عزله عن سائر القضايا االجتامعية ومقاربته بصفته 

»آفة« يطلب مكافحتها أو مرضاً ينبغي التخلرّص منه. فليس غريباً والحالة هذه أن يكون هدف حملة وكاالت األمم املتحدة املالية املتعلقة 
ى »وأد الفقر« أو »إلغاءه«. وتجنرّباً إلثارة أي يشء يتعلرّق بالتنمية أو إعادة  بالفقر - التي تؤجل تحقيق أهدافها عقداً زمنياً بعد عقد - يسمرّ
التوزيع االجتامعي، يجري اعتامد توزيع مساعدات مالية حكومية عىل من يعانون الفقر املدقع، أي تطبيق مبدأ الفيالنرثوبيا عىل لبنان 
وهو التسمية املتعوملة لإلحسان. علامً أن هذا اإلحسان يأيت ال من جيوب األغنياء الراغبني يف التخلرّص من بعض رضائبهم - كام هي حال 
الفيالنرثوبيا يف األنظمة ذات الرضائب املرتفعة والتصاعدية - بل تأيت الفيالنرثوبيا من جيوب الدولة اللبنانية املفلسة، عن طريق منح/قروض 
مها البنك الدويل لها، وهي الدولة اللبنانية املفلسة ذاتها التي يحررّم عليها البنك الدويل ذاته التدخل  )األمر ال يزال ملتبساً بني االثنني(، يقدرّ

يف االقتصاد، وخصوصاً لجهة التدخل يف »التوزيع االجتامعي«! 

وكل هذا من أجل اإليفاء بتعهرّدات األلفية وشعارها »نستطيع القضاء عىل الفقر« وذلك بخفض الفقر املدِقع اىل النصف يف العام 20١5! 
وكل هذا بديالً من معالجة الفقر عن طريق تنمية القطاعات اإلنتاجية ودعم الزراعة وخلق فرص عمل وتقليص الفوارق الشاهقة بني 
املناطق اللبنانية وتحسني وتوسيع الضامنات االجتامعية والصحية منها خصوصاً وإعادة توزيع اجتامعية أكرث عدالة من أجل التخفيف من 

حدة الفوارق الطبقية وفداحتها!

القوى العاملة باألجر
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الفصل الاسدس

السلطة االقتصادية والسلطة السياسية

»كل ثروة هي سلطة، فالسلطة يجب أن تجذب الرثوة اليها بالرضورة بطريقة أو بأخرى«
)إدموند بُرك(

ليس من حاجة لتقديم أدلة كثرية عىل سيطرة رأس املال عىل السلطة يف لبنان، فرتة ما بعد الحرب، عندما يكون رأس املال مسيطراً أصالً 
عىل الدولة وليس عىل السلطة فحسب. فاملصارف هي دائن دولة مفلسة يجري إنعاشها بالوسائل االصطناعية بدعم خليجي ودويل معلَننَي. 

وعالقة رجال األعامل بالدولة، تتنامى يف السنوات األخرية، من خالل االستقواء بسلطة الدائن عىل مداخيل املديون ومصاريفه. 

ر يف العالقة بني السلطة االقتصادية والسلطة السياسية يف فرتة بعد الحرب. وسوف نتتبع  عىل أن هذا ال يلغي الحاجة اىل املزيد من التبحرّ
التحوالت األساسية التي طرأت عليها: التامهي املتزايد بني رأس املال والسياسة؛ وتكورّن طبقة حاكمة تندمج فيها األوليغارشية مع الطاقم 
السيايس الحاكم؛ ومتابعة انزياح مركز استقطاب مصالح األوليغارشية من مركز اىل آخر، فرتة بعد الحرب، ورصد التحورّالت التي طرأت عىل 

سوسيولوجيا الطبقة الحاكمة اىل أن نثري السؤال عن الجدوى يف االستمرار بالحديث عن نظام محسوبية )زبائنية( يف لبنان بعد الحرب. 

وتاريخ  الدول  تاريخ  الجوهر  يف  هو  تاريخها  وأن  الدولة  يف  تتحقق  الحاكمة  للطبقات  التاريخية  »الوحدة  أن  غراميش  أنطونيو  يالحظ 
ا انطباق عىل تاريخ الطبقة الحاكمة يف لبنان. فقد نشأت الربجوازية  مجموعات من الدول« )غراميش: ١9٧١، 52(. تنطبق هذه القاعدة أميرّ
اللبنانية يف كنف السلطة السياسية لالنتداب الفرنيس وأسست جمهوريتها مع االستقالل باالستيالء عىل الدولة وتسخري سياساتها وقوانينها 
بني  الفصل  ايديولوجيا  الدراسة  انتقدنا يف هذه  لقد  السلطة.  مراكز  بني  العهود  ل والؤها حسب  وتنقرّ التجارية،   - املالية  ملصالحها  وفقاً 
السيايس واالقتصادي، والقطيعة بني الطائفي والطبقي، وما يستتبعه يف األدبيات السائدة من حرص الحيرّز السيايس بالطائفي. وانتقدنا أيضاً 
حرص الطبقات بالحيز االقتصادي، عن طريق إخراجها من الفعل يف حيرّز العالقات االجتامعية، وما يف ذلك من تجاهل لدور الحيرّز السيايس 
يف إعادة إنتاج البنية الطبقية مثل دوره يف إعادة إنتاج البنية الطوائفية، مع ما يستتبع ذلك من تعديالت عىل هذه وتلك، وفاقاً لتوازنات 

القوى السائدة يف تلك اللحظة. 

ال شك يف أن للسيايس واالقتصادي مصدرين تاريخيني وجغرافيني مختلفني يف البنية املجتمعية اللبنانية، ميكن إجاملهام باملصدر الجبل –
لبناين - الريفي للسياسة واملصدر املديني للربجوازية. من هنا التفارق األصيل بني مصادر السلطة السياسية ومصادر السلطة االقتصادية. 
لكن الطرفني التقيا ويلتقيان يف الدولة حيث تجري إعادة إنتاج البنية الطبقية والبنية الطوائفية - املذهبية يف آن معاً. وهي عملية إعادة 
إنتاج ليست تخلو طبعاً من النزاعات داخل الربجوازية نفسها، كام داخل الفريق السيايس الحاكم، عىل توازع الريوع ولالستعانة بالخارج 
النزاعات بني القوى االجتامعية املختلفة - املمثلة للجامعات والطبقات - عىل االستحواذ عىل الفائض  دور رئيس فيها، وأخرياً ليس آخراً 

االجتامعي، كام أبنرّا يف الفصول السابقة. 

١- رئاسة اجلمهورية مبا هي قطب اقتصادي
نشأت العالقة األصلية بني األوليغارشية التجارية - املالية والسلطة السياسية عىل قاعدة استمرت عملياً من االستقالل اىل الحرب. وهذه 
ل مصالَحها ومنافعها عن طريقه بصفته رأس السلطة التنفيذية. ولذلك سببان  القاعدة هي التفاف األوليغارشية حول رئيس الجمهورية وتوسرّ
بيرّنان. األول واألهم هو أن دستور العام ١9٤3 منح رئيس الجمهورية صالحيات استثنائية ترشيعية وتنفيذية وامتيازات إدارية وإعفاءات 
من أية مساءلة أو محاسبة عىل سلوكه طوال فرتة واليته. والثاين هو توزيع العمل الذي نشأ عليه النظام السيايس مع االستقالل، الذي 
عررّف مجلس النواب مبا هو »مجمع وجهاء الطوائف واملناطق«، أكرث منه سلطة ترشيعية، يكاد يتلخرّص دوره يف تأمني التوازن والسلم بني 
الطوائف. فيام اعترب الجهاز التنفيذي أنه حقل االقتصاد حيث اإلدارة يف خدمة رجال األعامل ووظيفتها الرئيسة تلبية مصالحهم وترسيع 
معامالتهم. وقد نشأ نتيجة لذلك تقليد يقيض بغلبة املالك العقاريني - »اإلقطاع السيايس« - عىل التمثيل السيايس وتوُسل أوساط األعامل 

هؤالء الزعامء لتمرير مصالحهم ولجوئهم املتزايد اىل املحامني للغرض ذاته.

بفضل توزيع العمل هذا، ينأى الربملان عن دوره الترشيعي، وهو التدبري األكرث مالءمة ملصالح برجوازية مالية - تجارية ولنظام »االقتصاد 
« الذي كانت يف طور بنائه، وهو الذي يحتاج اىل موازنات »خفيفة« واىل الحدود الدنيا من الترشيع. ولسنا نقول إنه يحتاج عدم تدخل  الحررّ
الدولة يف االقتصاد ألن السلطة السياسية/الدولة تتدخل دوماً يف االقتصاد، ومتثرّل مصالح معينة يف االقتصاد، واملسألة هي مسألة الكيفية 

التي بها تتدخل، وأهداف التدخل واملصالح التي يخدمها. 

ر من االنسياق وراء »األذواق الدميقراطية املغالية« فمجلس النواب هو عنده  ميشال شيحا هو صاحب هذه النظرية املتكاملة. لذا تراه يحذرّ
»مجمع وجاهات« يتعنيرّ عليه السهر عىل تطبيق »قواعد التوازن بني الطوائف واملناطق اللبنانية« )طرابليس:١999، 5٧-58( ومل يكن صدفة 
أن شيحا، وهو الليربايل الكالسييك املعادي للترشيع أصالً، وقد أكد عىل حرصية املحاصصة الطائفية يف التمثيل السيايس ويف مراكز الدولة 
األساسية، وآثر يف الوقت ذاته عدم تطبيق املحاصصة الطوائفية يف الوظيفة اإلدارية. والدافع لذلك أنه أراد إدارة كفوءة من إداريني هم يف 
أكرثيتهم من املسيحيني الذين تخرجوا من مدارس التعليم الديني الخاص وخصوصاً من جامعة القديس يوسف التي وفرّرت القسط األكرب من 
كوادر اإلدارة يف عهد االنتداب ولفرتة طويلة يف العهود االستقاللية األوىل. مل يكن لشيحا ما أراده يف صيغته النموذجية تلك بسبب االستحواذ 

املتزايد من طرف اإلقطاع السيايس عىل التوظيف وحشو اإلدارة باألتباع واملحاسيب.

الخوري للوصول اىل رئاسة جمهورية  ت بشارة  التي أعدرّ الرئاسة وحلقة األعامل  العهد االستقاليل األول، كان االندماج شبه كامل بني  يف 
االستقالل، ومورّلت حملته. وكانت النواة الصلبة من تلك الحلقة تتكورّن من أرسة الرئيس ومصاهريه: خوري، فرعون، شيحا، ُد فريج، حلو، 
حداد، شقري، ضومط، عريضة، فترّال. وكانت هذه نواة لحلقة ضيقة من رجال األعامل مل تتعدرّ حينها الثالثني أرسة، أطلق عليها الصحايف 
اسكندر الريايش تسمية »الكونسورسيوم«. ومل يكتِف هذا الكونسورسيوم بالسيطرة عىل قمم االقتصاد وخصوصاً عىل قطاعه املايل والتجاري 
ته وفق قواعد »االقتصاد الحر« بنقله من اقتصاد إنتاجي زراعي  بل عمل، من خالل السلطة السياسية، عىل إعادة صوغ االقتصاد اللبناين برمرّ

تنمو فيه الصناعة بوترية مترسعة اىل اقتصاد مال وتجارة وخدمات وسياحة، يلعب الدور االقتصادي الوسيط يف املجال اإلقليمي والدويل. 

رئاسة الجمهورية واملصارف

مع عهد بشارة الخوري، تبدأ العالقة املميزة بني رئاسة الجمهورية واملصارف. فلكل رئيس جمهورية مرصفه ومرصفيوه لتمويل حمالته 
ن له مترير قوانينه وسياساته  االنتخابية، ال سيام أن سلطة رئيس الدولة كانت تقتيض سيطرته عىل أغلبية برملانية تدين له بالوالء وتؤمرّ
والتجديد له يف معظم األحوال. هكذا ُعرِف بنك فرعون - شيحا مبا هو بنك عهد بشارة الخوري، ميورّل الحمالت االنتخابية للحزب الدستوري 
- وأبرزها انتخابات أيار ١9٤٧ التي ُعرفْت بانتخابات »أيار األسود« بسبب رشاء األصوات الواسع النطاق والتدخل السلطوي الفظ خاللها، 
ويريس تقليد تسليف الصحافيني لقاء خدماتهم اإلعالمية ملصلحة العهد. ويتهم الصحايف شكري البخاش مرصف فرعون شيحا بأنه قد عنيرّ 

ثالثة أرباع النواب ويدفع مرترّبات شهرية ألربعة وعرشين منهم )الصحايف التائه، ١3 ترشين الثاين/نوفمرب ١93٧( 

السلطة االقتصادية والسلطة السياسية
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وميكن القول إن كل رئيس َخلَف الرئيس الخوري عمل عىل إدخال محسوبيه أو رشكائه من رجال األعامل اىل هذا الكونسورسيوم دون أن 
يعني ذلك غياب املنافسة بني أطرافه. لكن الالفت هو مدى مرونة عائالت الكونسورسيوم األصلية يف التكيرّف مع العهود الجديدة. وليس أدلرّ 
عىل ذلك من االستدارة الكاملة لتلك العائالت، مبن فيها أرستا فرعون وشيحا، لاللتفاف حول كميل شمعون، خصم الرئيس الخوري اللدود 

والذي كانت له اليد الطوىل يف إسقاطه العام ١952.  

اللبنانية. وشهد إقفال مرفأ حيفا وانتقال نشاطاته اىل مرفأ بريوت،  كان عهد كميل شمعون العهد الذهبي لالقتصاد اللبناين وللربجوازية 
القطيعة  إثر  عىل  سورية  أموال  رؤوس  تدفق  وتالياً  لبنان،  اىل  الرخيصة  الفلسطينية  العاملة  اليد  ومعها  الفلسطينية  الرساميل  وتدفق 

االقتصادية بني سوريا ولبنان، العام ١9٤8-١950وبدء لجوء رؤوس أموال مرصية عىل إثر انقالب الضباط األحرار العام ١952.  

العربية  األموال  الستقبال  مدهشاً  توسعاً  عهده  يف  املرصيف  القطاع  توسع  املصارف.  عهد  األوىل  بالدرجة  كان  شمعون  كميل  عهد  ولكن 
والنفطية الوافدة أو الالجئة. وقفز عدد املصارف من ٧ العام ١9٤5 اىل ٤3 يف العام ١960، وتضاعفت الودائع يف خمس سنوات من ١80،6 
مليون لرية العام ١9٤9 اىل 392،2 مليون لرية العام ١95٤. ويف عهد شمعون كان ال يزال بنك سوريا ولبنان هو بنك الدولة وبنك اإلصدار 
وقد مورّل بنك التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الذي تأسس العام ١955. عىل أن أهم العالمات الفارقة للعهد الشمعوين أيضاً هو 
إقرار قانون رسية املصارف العام ١956 الذي سيغطي كل النشاطات االقتصادية غري الرشعية ويجذب »األموال امللورّثة« اىل خزنات املصارف 

غ التهررّب الرضيبي. اللبنانية ويسورّ

التفرّ حول كميل شمعون صف جديد من رجال أعامل ومتمولني كبار - معظمهم قادم من عامل الهجرة واالغرتاب - الشيخ بطرس الخوري، 
اف  السعودية( وتوفيق عسرّ )العربية  العويني ونجيب صالحة  والعراق( وحسني  )فلسطني  بستاين  واإلخوة صحناوي )من سورية( واميل 
وتحورّل معظمهم اىل مرصفيني يف »بنك لبنان واملهجر« و»سوسييتي جرنال« و»بنك انرتا« و»بريوت والبالد العربية«. ولعل الرئيس شمعون 
أول من شارك رجال األعامل يف مشاريعهم االقتصادية. ففي عهده ظهرت الرشكات املساهمة وقد اتهم الرئيس من قبل خصومه بأنه كان 
يتلقى بواسطة عمالئه أسهامً عىل سبيل الهدية عن كل رشكة مساهمة يجري الرتخيص لها. ومن أبرز األمثلة عىل ذلك معمل تكرير السكرّر يف 
البقاع لصاحبه حسني العويني، ومصنع اإلسمنت الثاين يف شكا الذي منح شمعون رخصته اىل أرسة ضومط، املصاِهرة مليشال شيحا والرشيكة 
مع رأس املال األملاين. ويتهم كامل جنبالط شمعون بأنه تلقرّى ١6٤0 سهامً يف الرشكة قيمتها مليون لرية لبنانية مثناً ملنح املصنع الثاين رخصته. 
وكان جنبالط نفسه قد تقدم بطلب الحصول عىل رخصة لتأسيس مصنع إسمنت يف أراض ميلكها يف سبلني )إقليم الخروب( يف عهد بشارة 
الخوري. فرفض األخري الطلب دعامً الحتكار »رشكة االسمنت اللبنانية« وهي ملك شقيقه فؤاد وأرسة زوجته من آل حداد. وقد ُحرِم جنبالط 
يف عهد كميل شمعون، بعد عهد بشارة الخوري، من الحصول عىل الرخصة، علامً أن كميل شمعون ذاته كان محامي جنبالط يف قضية رخصة 

ر، ٧ ايلول ١9٧3(. مصنع سبلني يف عهد بشارة الخوري! )راجع املؤمتر الصحايف لكامل جنبالط، املحرنّ

ه األجهزة األمنية )»املكتب الثاين« يف الجيش(  وبرز بنك انرتا، الذي أدار 60٪ من االقتصاد اللبناين يف حينه، مبا هو بنك عهد فؤاد شهاب، تسريرّ
انهار بنك »انرتا«، يف ترشين االول/اكتوبر ١966، يف  أمواله.  السياسيني واإلعالميني من  االنتخابات و»تسلرّف« أصدقاءها  ومتورّل بواسطته 
د  أعقاب حرب شنرّتها عليه أرس الكونسورسيوم، امللتفة حول الرئيس شارل حلو، الذي اتهمه رئيس مجلس إدارة البنك، يوسف بيدس، بتعمرّ
إغراق البنك ورفض تعوميه مع أن موجوداته كانت تفوق ديونه بكثري. وطاول االتهام أيضاً رئيس الوزراء عبدالله اليايف، وصائب سالم وبيار 

إده، رئيس جمعية املصارف، وجوزيف أوغورليان، نائب حاكم البنك املركزي، وسامي شقري، رئيس جمعية التجار.

، املساهم  يف عهد شارل حلو، انتقل دور مرصف العهد اىل »البنك األهيل« )رأسامله ١0 ماليني لرية لبنانية( ورئيس مجلس إدارته أدريان جديرّ
يف »بنك االعتامد املايل اللبناين« )رأسامله مليونا دوالر( و»الكونتوار الوطني للتوفري والتوظيف املايل« )رأسامله مليون دوالر(. وكان جديرّ 
وكيالً لرشكات أمريكية، بينها رشكة متلك الحصة األكرب يف كازينو لبنان. وُعرِف »البنك األهيل« عىل أنه مرصف »املكتب الثاين« البديل من 
مرصف انرتا. وال بد من أن نذكر نجيب صالحة، املرتسمل من العمل يف العربية السعودية، يف عداد رجال األعامل العابرين عهدي شهاب 
وحلو، وهو املساهم يف »البنك األهيل« ورئيس مجلس إدارة فندق فينيسيا، ذي الرساميل األمريكية، أفخم فنادق لبنان قبل الحرب األهلية، 

.)Independent TV و Thomson( واملساهم يف رشكة »تلفزيون لبنان واملرشق«، بالرشاكة مع رؤوس أموال بريطاينة

ُعرف عن الرئيس سليامن فرنجية أنه عضو مؤسس يف »بنك الرشق األدىن« )رأسامله ١0 ماليني دوالر( دون أن يعني ذلك بالرضورة أنه قد 
وظرّف أمواالً يف ذلك املرصف بقدر ما كانت عادة ضمرّ السياسيني اىل مجالس إدارة املصارف أو كربيات الرشكات املساهمة وسيلة من وسائل 
توظيفهم يف خدمة تلك املؤسسات والتوسط لديها تجاه الدولة والسلطات. وكان فرنجية أيضاً وكيالً ملجموعة من الرشكات الربيطانية زار 
ممثلوها لبنان يف عهد الرئيس شارل حلو عارضني مساهمة رشكاتهم يف التنمية االقتصادية، ولفرنجية صالت وثيقة برجال األعامل الشامليني، 

وأبرزهم الشيخ بطرس الخوري وآل أبو عضل، أصحاب وكاالت حرصية يف األدوية خصوصاً ورشكة مطبوعات.

أما الرئيس الياس رسكيس، حاكم مرصف لبنان، فكان رجل املصارف األول الذي توىل إصالح النظام املرصيف بعد الهزة الكربى التي يتعررّض 
ى  لها إثر إفالس بنك انرتا العام ١966، ومل يتوررّع املرصف املركزي، يف ظل حاكمية رسكيس، عن وضع اليد عىل املصارف العاجزة وقد صفرّ
منها ال أقل من عرشين مرصفاً، وأنجز تأمني الودائع املرصفية وأوقف منح الرتاخيص ملصارف جديدة. وبعد فشله يف االنتخابات الرئاسية 
العام ١9٧0 بفارق صوت واحد ضد سليامن فرنجية، خدم رسكيس كمندوب للبنان يف صندوق النقد الدويل قبل أن يعود ليخلف فرنجية 
يف الرئاسة )١9٧5-١982(. وتأكيداً عىل صلة الرجل التي ال تنفكرّ باملصارف، ُعنيرّ رئيساً ملجلس إدارة بنك »ويدج« لصاحبه عصام فارس بعد 

نهاية واليته يف رئاسة الجمهورية.

الرئيس »البزنس مان«

عىل أن الرئيس أمني الجميرّل يستحق، قبل سواه من الرؤساء، لقب »الرئيس البزنس مان«. ومن أبرز رشكائه من رجال األعامل سامي مارون، 
مدير بنك ليتكس LITEX وممثل رشكات نفط رومانية ورشكة فرنسية تكرر النفط العراقي يف تركيا، ومالك الحصة الكربى يف رشكة مرفأ 
بريوت، واملعروف بأنه بطل فضيحة مروحيات Puma١5. واىل مارون يوجد انطوان شادر، املرصيف وابن القيادي يف حزب الكتائب يوسف 
ه الجميرّل عىل »رشكة انرتا لالستثامر«  شادر، وروجيه مترز وغريهم. لكن أهم رشاكات الرئيس كانت مع رجل األعامل روجيه مترز الذي والرّ
Intra Invest Company )١983-١988( وريثة »بنك انرتا« وهي أكرب مؤسسة مالية لبنانية حينها متلك الحكومة اللبنانية 29٪ من أسهمها 
مع مساهمني من الكويت وقطر والواليات املتحدة األمريكية. وكانت »رشكة إنرتا الالستثامر« تسيطر عىل ثاين أكرب مرفأ فرنيس يف مارسيليا، 
أوريان« ورشكة مرفأ بريوت وطريان الرشق األوسط وبنك  لبنان و»راديو  كازينو  األكرب من  باريس ونيويورك، والحصة  ومتلك عقارات يف 

اإلسكان وبنك املرشق وفندق فينيسيا يف بريوت وبناء العازارية يف وسط املدينة، غريها. 

وروجيه مترز مغامر مايل عريب ودويل ولد يف مرص من أب لبناين وأم سورية. وبدأ حياته العملية بعد تخرجه من كمربدج كادراً يف رشكة 
»كيدر آند بيبودي« املالية األمريكية. العام ١9٧0 عمل وسيطاً لحكومة مرص من أجل رشاء ست طائرات بوينغ ٧0٧ بقيمة 60 مليون دوالر. 
بعدها عمل لدى رجال األعامل السعوديني، غيث فرعون وغسان شاكر وكامل أدهم وسامل بن الدن، حيث تسلرّم اإلدارة العامة لـ»مرصف 
الكومنولث« يف ديرتويت بالواليات املتحدة األمريكية العام ١982، )٧0٪ من أسهمه لسعوديني(. واشرتى ملصلحة رشكائه فندق »برنس ُد 
غال« أحد أفخم فنادق باريس. وأسس رشكة First Arabian Corporation مع األمري مساعد بن عبد العزيز وسامل بن الدن. ويف العام 
١98١ بدأ مترز يستثمر يف النفط والصلب والطريان والصناعات الحربية. )ديب:200٤، 22٧( وشاع أن لديه عالقات باليس آي إي )مل ينكرها 
عندما سأله نجيب حوراين عنها، بل قال له: كانت لجميعنا صالت باالستخبارات األمريكية بشكل أو بآخر - حوراين، ١9(. وكان مترز ممثالً 
يف لبنان لـ»كيدر آند بيدويب« التي كلفتها الحكومة اللبنانية مبساعدة مجلس اإلدارة الجديد لبنك انرتا بعد إعالن إفالسه عىل تقدير أصول 
الرشكة واقرتاح مسار الترصرّف، فصار مترز مستشاراً للحكومة اللبنانية يف قضية انرتا. وقد اقرتح تحويل أصول البنك اىل أسهم والتعويض عىل 

املودعني بتحويلهم اىل مساهمني يف الرشكة الجديدة. وتلقرّت »كيدر آند بيدويب« مليون دوالر مثناً الستشارتها )ديب: 200٤، ١20-١2١( 

١5- عقدت الحكومة اللبنانية يف عهد الرئيس امني الجميل صفقة لرشاء مروحيات عسكرية من طراز PUMA كان الوسيط فيها هو سامي مارون. اشرتتها 
الحكومة باسعار مرتفعة عىل اعتبار انها جديدة ومن صنع فرنيس ليتبنيرّ انها تسلرّمت مروحيات صنع روماين ومستعملة. ومعروف ان العموالت عىل 

طائرات مستعملة اعىل منها عىل الجديدة لصعوبة الرتويج لها وبيعها. وقد إعترب امني الجميل مسؤوال شخصيا عن هذه الفضيحة باالضافة اىل رشيكه 
سامي مارون، وتحررّك القضاء ضدهام، وراجت امكانية محاكمة الجميل عىل الصفقة عند عودته اىل لبنان. ثم طوي امللف القضايئ كام هو الحال يف قضايا 

من هذا النوع.
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وكان »بنك املرشق« بنك العهد الكتائبي، قد سيطر عليه مترز من خالل ملكية انرتا لـ٤2،١٧٪ من أسهمه وارتقى به اىل مصاف ثاين أكرب 
مرصف يف البالد. من خالله بدأ الخلط بني مصالحه الخاصة ومصالح »انرتا لالستثامر«. يف العام ١988، كان مترز ميتلك عدة رشكات ومصارف 
ي Milcher Group. فكانت له أسهم يف »طريان الرشق األوسط« ورشكة مرفأ بريوت، وبنك املرشق،  يسيطر عليها من خالل هولدنغ ُسمرّ
والرشكة العقارية اللبنانية، وبنك الكويت والعامل العريب، ورشكة انرتا للتأمني، ورشكة عقارات »سان لوي«. وبات مساهامً رئيساً يف بنك فريست 
فينيشيان First Phoenician وبنك االعتامد اللبناين، الذي أسسه وجدي معورّض وألحقه ببنك املرشق بعد إفالس معوض، لكرثة ما فرض 
عليه الثاليث امليليشياوي )اييل حبيقة ورينيه كعدو وبول عريس( من خوات وألزموه توزيع قروض وتسليفات عىل محاسيب مل يسددوها، 
ما أدى اىل إفالس البنك وهرب معورّض اىل الربازيل )حوراين: ١999، 3١؛ حاتم: 2003، ٧٧(. وباإلضافة اىل »فريست فينيشيان«، استملك مترز 
 TMA اشرتى رشكة ،Jet Holding ي أكرثية أسهم »كابيتال ترست« Capital Trust وبنك االعتامد اللبناين. وعن طريق هولدنغ آخر ُسمرّ
للنقل الجوي بعد أن دفع ديونها البالغة ٤0 مليون دوالر وأعطى أسهامً فيها لعدد من زعامء امليليشيات يف الشطر الغريب من العاصمة. 
ويف املقابل، ساعد بشري الجميل عىل فتح مطار حاالت يف املنطقة الرشقية من لبنان، ودفع من جيبه ثالثة ماليني للمرشوع، إضافة اىل قرض 
للمرشوع من بنك املرشق. وأخذ مترز يتباهى بأن لديه خمسني ألف موظف عرب العامل وأنه ميلك ٤2٪ من أسهم »بنك املرشق« من خالل 

»هولدنغ ميلرش« )ديب: 2006، 259-258(

وأبرز نشاطات مترز االقتصادية يف تلك الفرتة تأسيسه رشكة النفط First Arabian Oil التي دخلت يف رشاكة مع الحكومة الليبية لتأسيس 
Chevron بحيث سيطرت  بالرشاكة مع رشكات نفط أمريكية منها شيفرون  إيطاليا  التي أخذت تشرتي األمالك يف   TamOil »تامويل« 
 .)١983/5/9 The Financial Times( تاماويل«، بعد أن باع مترز الحصة األكرب فيها للحكومة الليبية، عىل ٧0٪ من سوق النفط اإليطايل«
 The( ١98وقد لقيت مصالح »تامويل« ووزن مترز يف ليبيا الدعم الكبري بعد زيارة رسمية قام بها الرئيس أمني الجميرّل اىل ليبيا يف العام ٤

 )١98٤/١0/2٤ Guardian

وتعززت الكتلة االقتصادية للرئيس الجميرّل عندما اشرتى أنطوان شادر وجوزيف خوري مرصف »كيميكال بانك« Chemical Bank العام 
١986 ومتلرّك مترز نفسه مرصفني جديدين هام Societe Nationale de Banque و Credit Libanais. وبلغ مترز من األهمية يف الحياة 
حته كخليفة محتمل للرئيس الجميل عند انتهاء والية هذا األخري. وأخذت مجلة »االقتصاد واألعامل«  اللبنانية درجة أن اإلدارة األمريكية رشرّ
تتحدث عن »مترزة« املصارف اللبنانية وأطلقت رصخة التحذير من أن مترز »يشرتي كل لبنان« )حوراين: ١999، ٤١-٤2؛ قرم: 2003، 208-

)209

يل بعد انتهاء والية هذا األخري. وكانت مغامرات مترز قد دفعت أمني الجميل اىل كف يده عن رئاسة  انهارت مصارف رشاكة مترز - الجمرّ
»القوات  فرضت  الحص،  سليم  والدكتور  عون  ميشال  الجرنال  الوزراء  رئييس  بني  الرشعية  انقسام  عهد  لالستثامر. ويف  انرتا  إدارة  مجلس 
اللبنانية«، بقيادة سمري جعجع، اإلقامة الجربية عىل مترز، بتهمة إخراج ١٤0 مليون دوالر من خزائن »بنك املرشق« للتوظيف يف الخارج. 
وكانت مضاربات مترز وتوزيعه املال السيايس والخوات مييناً وشامالً إرضاًء لزعامء امليليشيات، قد أوقعت »بنك املرشق« يف ديون بلغت ١٧5 
مليون دوالر. وتبنيرّ أيضاً أنه سحب من املرصف ٧0 مليون دوالر لحسابه الخاص وأنه أنفق 6 ماليني دوالر إضافية عىل رحالت أمني الجميل 
الرئاسية اىل الخارج. )مقابلة مع لوسيان دحداح، الذي خلف مترز يف رئاسة مجلس إدارة رشكة انرتا لالستثامر، الحياة ١990/١/١9(. رفض 
حاكم املرصف املركزي إدمون نعيم تغطية ديون »بنك املرشق« ودعمه يف ذلك رئيس الوزراء سليم الحص ووقف الجرنال ميشال عون عىل 

الحياد فانهار املرصف )ديب: 200٤، 232-226(. 

م لزعيم املختارة أسهامً يف  متكرّن مترز من الهرب من بريوت الرشقية اىل الغربية حيث وضع نفسه تحت حامية وليد جنبالط. وكان قد قدرّ
رشكة TMA للنقل الجوي )وفعل باملثل لنبيه بررّي وعدد آخر من زعامء امليليشيات( وقطعتَي أرض يف الشوف واملرشف، مساحة األخرية 
58،٤00 مرت مربع(. ويف بريوت الغربية خطف إييل حبيقة مترز، وقد تخصص يف خطف األغنياء لقاء فديات كبرية، وحبسه يف زحلة، وطالبه 
بفدية إلطالق رساحه قدرها ١2 مليون دوالر دفع منها مترز خمسة ماليني، تقاسمها حبيقة مع رشكاء وأعوان، ويبدو أن غازي كنعان وأسعد 

حردان ناال حصة األسد منها )مليون دوالر لكل واحد( )حاتم: 2003، ١٤2-٤3(.

أما باقي قصص مترز فبات مرسحها عامل النفط ومراكزه السياسية من موسكو اىل واشنطن. فقد عرف بعالقته الوثيقة بالرئيس بيل كلنتون 
والفضائح الناجمة عن مساهامته املالية يف متويل حمالته االنتخابية، كان يطمح يف مقابلها مبساعدة الرئيس األمرييك له عىل صفقة من 

كربيات الصفقات الدولية: مرشوع أنابيب الغاز من بحر قزوين التي مل ينجح يف نيلها.

لعل الرئيس الياس الهراوي قد شكرّل الشواذ الذي يثبت القاعدة يف العالقة بني الرؤساء واملصارف واملرصفيني. فلسنا نعرف له مرصفاً أثرياً. 
وإن تكن اهتاممات نائب زحلة السابق ورشيك خليل غطاس، وكيل رشكة موبيل األمريكية، قد تركزت عىل قطاع النفط واملحروقات. فيام 

تركرّز اهتامم ابنه روالن عىل رشكة كهرباء لبنان بالرشاكة مع إييل حبيقة.
 

ية وتنامى فيه تويل الشبكة األمنية السورية - اللبنانية مع حاكمية البنك  أما الرئيس إميل لحود فقد شهد عهده فضيحة بنك املدينة املدورّ
املركزي يف إدارة شؤون االقتصاد والسياسة.

٢- من قطب رئاسة اجلمهورية اىل قطب رئاسة الوزراء
أبرز تطورّر يف العالقة بني السلطة السياسية والسلطة االقتصادية بعد الحرب هو انتقال مركز السلطة اىل رئاسة مجلس الوزراء والوزارة 

ى »الرتويكا« من الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.  به تدريجياً اىل مجلس النواب ونشوء ما يسمرّ وترسرّ

نقل اتفاق الطائف، وقد تكررّس يف الدستور الجديد، مركز الثقل يف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية اىل رئيس مجلس الوزراء والوزارة 
ومجلس النواب، وفقد رئيس الدولة، يف ما فقد، حقه املطلق يف تعيني الحكومة ورئيسها وعزل الوزراء فردياً أو جامعياً، مثلام فقد حقه 
الفردي يف حلرّ مجلس النواب. وباتت كل هذه الصالحيات تتطلب إقرارها يف مجلس الوزراء. وبات عىل رئيس الجمهورية أن يعنيرّ رئيس 
انتقال  النواب. مل يقترص أمر  ي عىل إثرها املرشح الذي نال أكرب عدد من أصوات  النيابية يسمرّ إلزامية للكتل  بناًء عىل استشارات  وزراء 
مركز الثقل يف السلطة عىل التعديالت يف آليات املحاصصة الطائفية. ضاعف من أهميتها تويل رفيق الحريري املنصب لنحو عقد من الزمن 
)١992-2000، 200٤-2005( وانعقاد االتفاق عليه بني رعاة اتفاق الطائف الثالثة، الواليات املتحدة وسوريا والعربية السعودية. حتى أن 
اآلية انقلبت رأساً عىل عقب يف توازن القوى بني رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إذا صدقت الروايات التي تزعم بأن رئيس مجلس 
م اللياس  الوزراء كان ميورّل رئيس الجمهورية. فقد زعم حسن صربا، صاحب الرشاع األسبوعية، أن الرئيس الحريري أرسرّ له بأنه كان يقدرّ

الهراوي مساعدة شهرية قدرها 350 ألف دوالر )الرشاع االلكرتوين، ١6/2009/2(. 

وكان طبيعياً أن تلحق املصالح االقتصادية املهيمنة مبركز الثقل الجديد يف السلطة السياسية وتلتفرّ حوله، وإن كانت بعض أوساطها، من 
رجال األعامل املسيحيني خصوصاً، قد تخورّفت بادئ األمر من منافسة الحريري لها نظراً لقدراته املالية الجبارة وعالقاته العربية والدولية 
ن عهداً غري مسبوق من التامهي  االستثنائية. مع ذلك، آذن رفيق الحريري بدور مبارش وحاسم لرجال األعامل يف السلطة التنفيذية وهو يدشرّ
االقتصادية والطبقية  املصالح  د  بات يجسرّ الزمن وأكرث  إنه خالل عقد من  القول  االقتصادية. حتى ميكن  السياسية والسلطة  السلطة  بني 

الرأساملية يف شخصه، كام بيرّنا يف الفصل األول من هذه الدراسة. 

ة رئاسة مجلس الوزراء بعد اغتيال الرئيس الحريري. فقد خلفه عىل املنصب أحد أبرز  وإنه ملعربرّ جداً أن ال تتنازل الربجوازية املالية عن سدرّ
معاونيه ووزير ماليته املرصيف فؤاد السنيورة )2005-2009( قبل أن يرتأس ابنه سعد الحكومة )2009-20١١( ويخلفه نجيب ميقايت )2009-

20١3( صاحب املليارات القادم من عامل االتصاالت والعقارات.
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٣- رئاسة جملس النواب كقطب اقتصادي
بعدما تثبتت مدة والية رئيس مجلس النواب بأربع سنوات )ال ميكن إقالته دستورياً إال بعد ميض سنتني منها( انقلب دور رئيس املجلس 
رأساً عىل عقب. لعقود طويلة كانت املهمة الرئيسية لرئيس الجمعية الوطنية ضبط األكرثية النيابية املوالية لرئيس الجمهورية، أو يف أحسن 

األحوال، مقايضة نفوذه بني النواب مقابل امتيازات وتنفيعات شتى من الرئاسة أو الحكومة أو اإلدارة.

يف الجمهورية الثانية، صار رئيس املجلس النيايب أحد أفراد الرتويكا الرئاسية الحاكمة عىل كرثة النزاعات بني أركانها، التي كانت تستدعي 
التدخل الدائم لرئاسة الدولة السورية، برئاسة حافظ األسد ثم بشار األسد. عىل أن تثبيت والية رئاسة املجلس لتوازي والية املجلس ذاته، مل 
تكن لتكِسب املنصب وزنه الكبري لوال أن نبيه بري جاء اىل رئاسة املجلس النيايب مبا هو قائد حركة مسلرّحة وزعيم منطقة الجنوب وممثل 
الشيعة يف الرئاسات الثالث وصاحب النفوذ األقوى يف االتحاد العاميل العام، ويف الجامعة اللبنانية، واملمسك مبفاتيح التوظيف يف اإلدارة 
والقوات املسلحة وأجهزة األمن، أدخل عن طريقه األلوف من أبناء الطائفة الشيعية، واملئات سواهم، اىل الوظيفة العامة، أو عمل عىل 
ترقيتهم فيها. واىل هذا كله للرئيس نبيه بررّي حصته من وظائف الدرجة األوىل، وهو رئيس كتلة نيابية كبرية وله وزراء دامئو الحضور يف 
الحكومات يتمتعون بحصة من الوزارات السيادية والخدمية عىل حد سواء )منها وزارتا الخارجية والصحة(. وقد ترأس نبيه بري الربملان 
اللبناين خالل العرشين سنة املاضية، وهو ميسك بناصية قرارات خطرية، أولها التمديد للرؤساء وتشكيل الوزارات والتمديد للمجلس النيايب 
ذاته. اليها ينضاف دوره الحاسم يف الترشيعات، وقد تجىلرّ ذلك يف مناسبات عديدة أكان ما يتعلق بقانون االنتخاب أم بالتعديالت عىل قانون 

الرشكات العقارية الذي سمح بتأسيس رشكة سوليدير.

ومل يحتج األمر نبيه بري ألن يكون رئيساً ملجلس النواب ليك يتحول اىل قطب تلتفرّ حوله املصالح االقتصادية وباألخص منها مغرتبو أفريقيا 
ي »الهولدنغ الشيعي«. وملا أقفل  والخليج من الشيعة ومصالحهم العقارية واملرصفية والتجارية وسواها. فقد كورّن منهم خالل الحرب ما ُسمرّ
مركز بريوت التجاري بسبب القتال، وانتقلت النشاطات اىل جونيه والكسليك »رشقاً« وشارعي الحمرا وفردان »غرباً«، صار الرئيس بررّي 
راعي منطقة عقارية شكرّلت امليدان الجديد )بعد منطقة املزرعة( للتوظيفات األفريقية يف عني التينة وفردان. وهو بعد الحرب راعي رشكة 
استثامر انرتا، و»بنك التمويل« من خالل رئيس مجلس إدارته حسن فران، ومشاريع البنية التحتية يف الجنوب، وقد جرى تلزيم معظمها 
لرشكة قاسيون السورية لقاء ٤ ماليني دوالر كلفة الكيلومرت الواحد وهي أغىل من كلفة تعبيد الطرق يف والية كاليفورنيا، مثالً، التي ال تزيد 
عن 935 ألف دوالر. ومع أن حزب الله قد نجح يف منافسة بري عىل النفوذ يف أوساط الربجوازية الشيعية - خصوصاً بعد العام 2006 - إال أن 
رئيس املجلس يعورّض عن ذلك بدور مركزي متزايد يف متثيل مصالح الربجوازية اللبنانية بعامة، كام تجىلرّ يف معارك األجور والرتب والرواتب 
ح ألن يتنامى أكرث، مللء الفراغ الذي تركه اغتيال رفيق الحريري يف  خالل األعوام األخرية. وميكن االفرتاض أن هذا الدور قد تنامى، وهو مرشرّ

متثيل املصالح الرأساملية املشرتكة يف السلطة.

٤- تغرّي الرتكيب االجتماعي لمجلس النواب 
عرفت مجالس النواب فرتة بعد الحرب تحوالت هامة من حيث الرتكيب االجتامعي تقلرّصت مبوجبها نسبة ممثيل الزعامات ذوات القاعدة 
الزراعية فيه. وَمن أمكنه إنقاذ نفسه من تلك الزعامات فعل بعد أن تحورّل اىل زعيم ميليشيا زمن الحرب وواحد من أغنياء الحرب - سليامن 
فرنجية ووليد جنبالط مثالً - فيام انتهى عملياً التمثيل السيايس ألرس الزعامء الجنوبيني والبقاعيني التقليديني )أسعد وحامده(. ومل يرث نفوذ 
األرستني األسعدية والحامدية هذه املرة وجهاٌء من الصف الثاين، كام كانت الحال زمن العهد الشهايب، بل حلرّ محلرّهم أبناء مناطق وأرس 

طرفية ومتواضعة يرتقون اىل التمثيل النيايب والنفوذ السيايس بالدرجة األوىل من خالل املشاركة يف الحرب األهلية والعمل الحزيب.

نظرة رسيعة اىل تاريخ املجالس النيابية تبنيرّ التدهور املتواصل لنسبة الزعامات من مالك األرايض ملصلحة رجال األعامل الرأسامليني. ضمرّ 

مجلس االستقالل، العام ١9٤3، 2٤ من املالك العقاريني عىل 55 نائباً. وانحرس عددهم يف مجلس العام ١968 اىل ١3 نائباً مقابل 2٤ رجل 
أعامل و 36 محامياً. ويؤرش دليل الرشكات املساهمة اللبنانية للعام ١9٧0 عىل الوزن الجديد للمصالح الرأساملية يف مجلس ١968 حيث 
كان 35 نائباً أعضاء يف مجالس إدارة 6١ رشكة مساهمة )20 تجارية، ١5 مرصفاً، ١٧ رشكة صناعية و ٧ رشكات عقارية( )ثابت: ١9٧2، ١2-

22( مع ذلك، عاد املالك العقاريون ليشكلوا الكتلة األكرب من النواب، 39 من أصل 99، يف مجلس ١9٧2 الطويل الذي استمررّ اىل العام ١992 
)مرسنّة: ١9٧5(.

طريق  عن  التقليدي  التمثيل  بالواسطة، خصوصاً  التمثيل  من  بديالً  األعامل  لرجال  املبارش  السيايس  التمثيل  تعزز  الحريري،  رفيق  ومع 
املحامني، وهو التقليد الذي أرسته العهود االستقاللية، حني كان رؤساء الجمهورية األوائل والعديد من الحكام ينتمون اىل تلك املهنة. فكان 
مكتب إميل إده للمحاماة وكيالً للمفوضية السامية الفرنسية ورشكات النقل البحري والتأمني الفرنسية ورشكة مياه بريوت التي ميلكها آل 
صبرّاغ، حتى أن إميل إده نفسه كان عضواً يف مجلس إدارة تلك الرشكة. وبشارة الخوري، الذي تدررّب يف مكتب إميل إده، كان وكيل بنك 
فرعون - شيحا واملصالح املرصية والسعودية، وأبرزها »البنك املرصي لسوريا ولبنان« الذي تأسس عام ١929 برؤوس أموال عربية وبريطانية. 
وملا توىل الخوري الرئاسة صار مكتب املحاماة تابعه، وقد تواله ابنه خليل، ممثالً للرشكات الفرنسية ذات االمتياز. أما رئيس مجلس النواب، 
حبيب أبو شهال، فكان ممثالً لرشكة التابالين األمريكية، وعبدالله اليايف، أحد رؤساء الوزراء يف تلك الفرتة، وكيالً لبنك سوريا ولبنان، والنائب 

والوزير حميد فرنجية وكيالً ملجموعة »سريياك« املذكورة أعاله وهلم جرا )طرابليس: 2002، ١86-١8٧(.

السياسيون واملصارف بعد الحرب

ل ترست بنك( فؤاد السنيورة )بنك ميد( نجيب ميقايت )عودة( عصام  رؤساء: رفيق الحريري، سعد الحريري )بنك ميد(، رشيد الصلح )جامرّ
فارس، نائب رئيس مجلس وزراء )ويدج(

وزراء: يوسف تقال )بلوم/وزير دولة 2008( ريا حفار )بنك ميد/وزيرة مالية سابقة( أنور الخليل )بنك بريوت( آرثور نزاريان )وزير سياحة 
سابق( رميون عودة )بنك عودة وزير املهجررين 2008( عدنان قصار )فرنسبنك وزير دولة 2009-20١١( مروان حامده، سمري مقديس 
)االعتامد اللبناين لالستثامر( موريس صحناوي، ناظم الخوري )البنك اللبناين للتجارة BLC، وزير الطاقة واملياه 200٤-2005(؛ وليد الداعوق 
ل  )فرنسبنك واللبناين للتجارة( محمد عبد الحسن شعيب )فينيسيا بنك + انرتا لالستثامر + فينيسيا + بنك الكويت والعامل العريب + جامرّ
ترست بنك + بنك التمويل( غالب محمصاين )جامل ترست( سليم جريصايت )بنك اإلمارات - لبنان( أنطوان صحناوي )سوسييتيه جرنال( 
مروان خري الدين، وابراهيم الضاهر )بنك املوارد( جوزيف شاوول، فريد روفايل، موريس صحناوي، ميشال الخوري، دميانوس قطرّار )بنك 
االعتامد املرصيف( محمد شطح )البنك التجاري للرشق األدىن( ابراهيم حالوي )بنك مرص ولبنان( محمد عبد الحميد بيضون )انرتكونتينانتال 

بنك(. 

نواب: توفيق عساف، غازي يوسف )بنك ميد( سليم حبيب، اييل الفرزيل، محمد عبد الحميد بيضون )انرتكونتينانتال بنك( سامي حداد 
)بيبلوس لألعامل( أنور الخليل )بنك بريوت( هرني حلو )فرعون وشيحا( نواف الساحيل )التجاري السوري اللبناين( انطوان شادر )لبنان 

والخليج( مرينا البستاين )بنك الصناعة والعمل(. 

شخصيات سياسية مساهمة يف املصارف: عباس الحلبي نائب الرئيس )قاض سابق( فواز النابليس )خاله عمر كرامي(. يوسف نعمة طعمة 
)ابن نعمة طعمة( روالن الهراوي )ابن الياس الهراوي( محمد الحريري )شقيق رفيق( نازك الحريري )ارملة رفيق الحريري( لورا أ. بستاين 
)أرملة النائب والوزير السابق الراحل اميل مرشد البستاين( فؤاد ج. الخازن )زوج سابق للنائبة السابقة مرينا البستاين، رئيس مجلس إدارة 
بنك الصناعة والعمل( األمري كريم سمري أيب اللمع )ابن سمري أيب اللمع صهر رياض سالمة( مجيد جنبالط )صهر طالل ارسالن( هرني شاوول 
)ابن جوزف شاوول وزير العدل األسبق ورئيس مجلس شوري الدولة األسبق( بشارة خليل الخوري )حفيد بشارة الخوري رئيس الجمهورية( 
عارف اليايف )ابن رئيس الحكومة السابق عبد الله اليايف( عائد جلول )أخ النائبة السابقة غنوة جلول( باسل صلوخ )ابن الوزير فوزي صلوخ(.

السلطة االقتصادية والسلطة السياسية
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متثيل املصالح يف مجلس النواب

ل مجلس العام 2000 وجود ال أقل من 36 رجل أعامل يف مقابل أربعة من مالك األرايض، وشهد ارتفاعاً ملحوظاً  يف فرتة بعد الحرب، سجرّ
»ثالث  )ريتا رشارة،  الخ.  وثالثة صحافيني(  مهندسني  وسبعة  محامياً   ١6 و  طببياً   ١٤ بني  موزعني  نائباً   ٤0( الحرة  املهن  ممثيل  نسبة  يف 
املجالس النيابية منذ الطائف... الغلبة لرجال األعامل«، النهار، 2000/١0/20( واملالحظ يف متثيل رجال األعامل االنحسار النسبي ملمثيل أرس 
الكونسورسيوم االستقاليل )حلو، فرعون، ُد فريج، فاضل( ملصلحة رجال أعامل جدد معظمهم من الوافدين من االغرتاب والهجرة الخليجية 

والحرب مبن فيهم أصحاب املليارات، الحريري، فارس، امليقايت.

وملا كانت أكرثية »حديثي النعمة« ممن جنوا األموال أحياناً كثرية من مغامرات عند حدود النشاطات االقتصادية الرشعية أو يف ما يتجاوزها، 
بات للمقعد النيايب وللمنصب الوزاري أدوار تتعدى التمثيل الشعبي. وميكن تلخيصها بثالثة.

أوالً، لعب املقعد النيايب دور »تبييض« أشخاص وأموال رجال األعامل من النواب وحاميتهم بواسطة الحصانة النيابية من املالحقات 
القانونية. املثال الصارخ عىل ذلك، دون أن يكون املثال الوحيد، هو حال أربعة من كبار مهررّيب املخدرات جاء بهم غازي كنعان، رئيس 
استخبارات القوات السورية العاملة يف لبنان، اىل مجلس العام ١990، حتى أن كنعان اختلف يف ما بعد مع أحدهم فاستصدر عليه من 
ه يف السجن. ودون هذه الحالة حاالت تشمل عدداً ممن جنى الرثوات من خالل عمليات  املجلس قراراً بنزع الحصانة النيابية عنه وزجَّ
املافيات  تبييض األموال ملصلحة  أو تعاطى تجارة األسلحة، أو مشارك يف عمليات  بلدان عمل فيها،  غري قانونية ممن هو مالحق يف 

الدولية، الخ.

ثانياً، يخدم املقعد النيايب يف تثبيت ثروة »حديث النعمة«، وهو غالباً من أصول ريفية متواضعة، واكتسابه الجاه الذي مل يكن ليتوافر 
لعائلته أو منطقته لوال أن الرثوة مل تكررّس بالنفوذ السيايس، وهو نفوذ غالباً ما قد اشرتاه صاحبه بواسطة املال أيضاً. نقصد رشاءه املقعد 
التهنئة  أن  الشعبي من  التمثيل  تقاليد  النيايب عن  للمقعد  املتزايد  االبتعاد  أدلرّ عن  الالئحة. وليس  لزعيم  السخي  املال  بدفع  النيايب 
التقليدية للنائب تتعلرّق بالتمني له املزيد من االرتقاء يف مراتب الجاه - »عقبال الوزارة« - وال تتمنرّى له ما ميكرّنه من ُحسن متثيل 
مصالح الناس، بل إن متني الوزارة يتضمن قدرة أكرب من املقعد النيايب عىل االنتفاع والتنفيع. ومع أن حكمة ابن خلدون تقول »املال ال 
يأيت بالجاه. بل الجاه يأيت باملال«، فإن شيخنا الكبري كان يتحدث يف ظل الدولة الخراجية وحكم الخاصة ومحدودية دور املال يف الحياة 
العامة، حيث الجاه )السلطان( يهب املال، ال العكس. أما نحن فمضطرون للتعاطي مع عالقة الجاه باملال يف مجتمع رأساميل حيث نجح 

املال يف تسليع كل يشء مبا فيه... الجاه. 

مصالح  لحامية  الالزمتني  والحصانة  السلطة  منح صاحبه  طبعاً  الوزاري، هو  واملنصب  للنيابة  التعبري،  جاز  إذا  التقليدي،  الدور  ثالثاً، 
العام  الحقلني  يف  االقتصادي  االستمثار  ألغراض  السيايس  النفوذ  وتوظيف  جديدة،  اقتصادية  مصالح  تأسيس  أو  تنميتها  أو  اقتصادية 
والخاص. وإذا علمنا أن بعض املرشحني من أصحاب األموال يصل ما يدفعه اىل ثالثة ماليني دوالر مثناً لضمه اىل الئحة انتخابية مضمونة، 

ندرك الوجهة التي سيستخدم فيها نيابته بعد الفوز.

ابتداًء من مجليس ١996 و 2000 برزت فئتان جديدتان من النواب مل تألفهام املجالس السابقة، عىل األقل ليس بالنسبة التي باتت تتمثل 
بها. األوىل هي فئة السياسيني املحرتفني. والثانية هي فئة النواب املنتمني اىل القطاع التعليمي. ينتمي اىل الفئة األخرية معظم الحزبيني الذين 
وصلوا اىل الندوة الربملانية ال من خالل نفوذ أرسهم وال من خالل املال بل من خالل ترشيح أحزابهم لهم. واألحزاب املعنية هنا هي التقدمي 
االشرتايك )5 نواب( والكتائب )٤( والقوات اللبنانية )5( والسوري القومي االجتامعي )2( والبعث )2( واألحزاب األرمنية )6( والتيار الوطني 
الحر )١3( وحركة أمل )5( وحزب الله )9(. والجامعة اإلسالمية )نائب واحد( أي ما مجموعه 5١ نائباً، يقابلهم انخفاض كبري يف عدد النواب 

املسجلني مبا هم مستقلون )8 نواب(.١6

١6- يقترص عدد النواب عىل الحزبيني ال عىل اعضاء الكتلة النيابية. ومل نحتسب تيار املستقبل لعدم تبنيرّ الفارق بني نواب الكتلة واعضاء حزب التيار. 

ويعربرّ مجلس 2009 عن هذه النقلة النوعية يف التمثيل االجتامعي للنواب. حيث بقي عدد مالك األرض ورجال األعامل عىل حاله )٤/36( 
وارتفع عدد ممثيل املهن الحرة اىل ٤9 نائباً - 2١ محامياً، و ١٧ طبيباً، و ٧ مهندسني، وأربعة إعالميني - ميكن أن يضاف إليهم، الستكامل 
متثيل الطبقات الوسطى، مثانية نواب من موظفي الدولة والقطاع الخاص. أما كتلة السياسيني فتتوزع بني ١5 من العاملني سابقاً يف القطاع 
القتالية واألمنية يف  نائباً ال يعرف عنهم إال االمتهان املبكر للسياسة والعمل الحزيب، مبا فيه املشاركة  التعليمي، الرسمي والخاص، و ١١ 
الحرب األهلية. وبالجملة، قارب عدد الحزبيني نصف أعضاء املجلس النيايب، وهو رقم غري مسبوق )النهار، 9 حزيران 2009؛ واملركز العريب 
للمعلومات، املجلس النيايب ٢٠٠٩، بريوت، متوز/يوليو 2009(. ويف موازاة ذلك لعل انتخابات 2009 عرفت أعىل معدالت اإلنفاق االنتخايب. 
ر اإلحصاء ولو التقريبي إلجاميل النقفات االنتخابية، إال أنه ميكن االستدالل عىل ضخامة املبالغ التي أنفقت من خالل إشارتني.  مع أنه يتعذرّ
األوىل، تقدير »الدولية للمعلومات« أن عدد الناخبني الذين استُقِدموا من خارج البالد للتصويت بلغ ٤8 ألف ناخب )املركز العريب: 2009، 
١3-١٧(. والثانية هي ترصيح السيد حسن نرصالله يف إحدى خطبه بأن زعيامً سياسياً أرسرّ له أنه أنفق ثالثة مليارات دوالر يف تلك املعركة 

االنتخابية. 

وليك نقيس حجم الرثوات املمثلة يف الربملان اللبناين، ميكن إلقاء نظرة عىل ثروات املرشرّعني األمريكيني يف الكونغرس ومجلس الشيوخ معاً. 
ل ثروات ومداخيل املرشرّعني ونَِسب منورّها سنوياً بناًء  « Hill السنوية لوثائق الترصيحات املالية« وهي الالئحة التي تسجرّ تفيد »الئحة »هيلرّ
عىل ترصيحاتهم اإللزامية السنوية عن حال ثرواتهم. يتبنيرّ من تلك الالئحة العام 2009 أن خمسني مرشِّعاً )من الكونغرس أي يف مجليس 
النواب والشيوخ ومن الحزبني الدميقراطي والجمهوري، مع أكرثية طفيفة من الدميقراطيني( تساوي ثرواتهم املشرتكة ١،٤ مليار دوالر. أي 
رة  ع لبناين واحد، هو السيد سعد الحريري، وهي أقل من الرثوة املقدرّ رة ملرشرّ أن ثروات 50 مرشرّعاً يف أغنى بلد يف العامل تساوي الرثوة املقدرّ

ع آخر هو السيرّد نجيب ميقايت عىل سبيل املثال ال الحرص. ملرشرّ

وتبلغ ثروات أول ثالثة من هؤالء املرشرّعني األمريكيني كاآليت: السناتور جون كريي ١88،5 مليوناً، داريل عيىس )من أصل لبناين( ١60،١ مليوناً، 
 Rachel Rose Hartman, “Richest Lawmakers grew wealthier as economy faltered”, Yahoo, 1( .ًودجني هارمان ١52،3 مليونا

)September 2010

ويجدر بدراسة عن السلطة االقتصادية والسلطة السياسية يف لبنان أن تقيم املقارنة بني ثروة الخمسني مرشرّعاً أمريكياً ونظرائهم اللبنانيني. 
أو حتى االكتفاء بخمسة عرش منهم، واإلجابة عن السؤال: مقابل املليار و ٤00 مليون دوالر التي ميلكها 50 مرشعاً أمريكياً، كم تبلغ ثروات 
الخمسة عرش نائباً لبنانياً اآلتية أسامؤهم: نجيب ميقايت، سعد الحريري، بهية الحريري، محمد صفدي، نبيه بري، روبري فاضل، وليد جنبالط، 

، هرني حلو؟ ميشال فرعون، ياسني جابر، نبيل بستاين، أنور خليل، نبيل ُد فريج، سليامن فرنجية، ميشال املررّ

5- جتديد الطبقة احلاكمة

يها االقتصادي والسيايس. وليس مستغرباً أن  شهدت فرتة ما بعد الحرب إعادة إنتاج موسعة وتعديالت يف موازين القوى للطبقة الحاكمة بشقرّ
متيل التعبريات االقتصادية - االجتامعية تحوالت سياسية مقابلة يف الحلقة السياسية - الطائفية وأن تفرز قوى سياسية جديدة للتعبري عنها.

التطورات  تفسري  بالضد من  عليه،  نحن شهود  ما  السياسية.  الدائرة  أو مفصول عن  االقتصادي منشق  التمثيل  بأن  القول  يكفي  يعد  مل 
السياسية بالتطورات السياسية، هو دور الحراك االجتامعي يف تعديل ال حجم الطبقات وعالقاتها املتبادلة وموازين القوى يف ما بينها فقط، 
وإمنا أيضاً واألهم تغريرّ موازين القوى السياسية ونشوء أجهزة سياسية الستقبال قوى ورشائح اجتامعية جديدة قذفت بها الحرب والهجرة اىل 
الحاجة للتمثيل والتعبري عن مصالحها يف الحلقة السياسية، مبا يرتتب عىل ذلك من تعديالت يف موازين القوى بني الطوائف وبروز الحاجة 

ة، وإن تكن ليست تخرج عن إطار متثيلها ألجزاء من طوائفها. لنشوء أحزاب جديدة كل الجدرّ
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يرتافق تجديد النخبة االقتصادية والسياسية مع تركرّز كبري يف السلطة السياسية ذاتها عىل نحو يضاف اىل حكم الرتويكا. فبعد اتفاق الدوحة 
النيابية وتشكيل  االنتخابات  نتائج  الصلة بني  الوزاري، انرصمت عملياً  التمثيل  الضامن« و»املثالثة« يف  »الثلث  الذي فرض منطق   2008
الحكومات. ال أكرثية نيابية تشكل حكومتها وتحكم وأقلية تنتقل اىل املعارضة وتعارض استعداداً النتخابات جديدة تعطيها تفويضاً بالحكم. 
أطبقت »التوافقية الطائفية الثقيلة«، عىل حد تعبري أحد قادة حزب الله، عىل السلطة وترجمتها الفعلية حكم البالد من رئيس جمهوربة 
وعدد من زعامء ال يتجاوز عددهم أصابع اليدين، يعود أكرثهم اىل الزعامة الحربية، هم نبيه بري وحسن نرصالله عن الجامعة السياسية 
الشيعية وميشال عون وسمري جعجع عن الجامعة السياسية املارونية وسعد الحريري عن الجامعة السياسية السنرّية ووليد جنبالط عن 

الجامعة السياسية الدرزية.

٦- امتيازات احلكام المالية
مثة تقليد مترّبع يف املجالس النيابية أنها حني كانت تقررّ زيادات يف األجور والرتب والرواتب أو ترفع الحد األدىن لألجور ال تفورّت عىل نفسها 
فرصة زيادة مرتبات الحكام ومخصصاتهم. يف العام ١992 مثالً صورّت النواب عىل زيادة رواتب املوظفني بنسبة ١20٪ ومنحوا أنفسهم زيادة 

بلغت ٤20٪ مع مفعول رجعي. 

والرواتب الشهرية للحكام هي اآلن كاآليت: رئيس الجمهورية ١2،5 مليوناً، )حوايل8،300 دوالر(؛ رئيس املجلس ١١،825 مليوناً )حوايل 830،٧ 
دوالراً(؛ رئيس مجلس الوزراء ١١،825 مليوناً )أي ٧،830 دوالراً(؛ الوزير 8،265،000 )5،50٤ دوالرات( النائب 8،5 ماليني )5،666 دوالراً(. 

باإلضافة للرواتب، يتقاىض كل نائب: ١5 مليون ل ل )١00 ألف دوالر( سنوياً تحت بند »نفقات إسفلت« ترُصف من موازنة وزارة األشغال 
العامة. بلغت هذه امليزانية يف اآلونة األخرية 20 مليار لرية سنوياً، والرسرّ املكشوف أنها تخصص بالدرجة األوىل للنقفات االنتخابية. اىل هذا، 
يتمتع النائب وأرسته )الزوجة واالبن ما دون 25 سنة والبنت العزباء أو األرملة أو املطلرّقة( بضامن طبي مجاين مبوجب عقد استشفاء مع 
د قيمته من موازنة مجلس النواب. ويحق لكل نائب أن يشرتي سيارة كل ٤ سنوات معفاة من الرسوم  إحدى رشكات التأمني الخاصة تسدرّ
الجمركية، وبأربع بطاقات سفر من الدرجة السياحية بحسم يرتاوح بني 55 و ٧5٪. كام يحق له مبرافَقني للحامية مفروَزين من جهاز أمن 

الدولة. اىل هذا كله فمعظم النواب ال يدفع رسوم الكهرباء أو البلدية أو الرضيبة عىل الدخل. 

وجدير بالذكر أن رواتب النواب اللبنانيني هي األعىل يف العامل قياساً اىل الحد األدىن لألجور، إذ بلغت 3٧/١ العام ١999 و 22/١ العام 2008 
قبل أن تنحدر اىل ١6،٤/١ العام 20١2 بحيث ال تزال أعىل النسب يف مقابل ١5/١ يف تونس والعراق )حيث قامت انتفاضات شعبية ضد 
رواتب النواب وامتيازات السياسيني( و ١6/١ يف مرص والبحرين، و ١3/١ يف األردن، و ١0/١ يف الواليات املتحدة وفرنسا، و 6/١ يف بريطانيا 

)كومريس ُد لوفان، ترشين الثاين/اكتوبر 20١3، ص ٧0(

ويستمر النائب السابق يف تلقرّي 55٪ من معاشه األصيل، )٤،٤ ماليني ل ل( إذا كان قد خدم دورة واحدة و 65٪ )5،2 ماليني ل ل( إذا خدم 
دورتني، و ٧5٪ )6 ماليني ل ل( إذا ثالث دورات أو أكرث. وترسي هذه التعويضات عىل أرملة النائب وبناته غري املتزوجات مدى الحياة.

هذا وقد قفزت موازنة مجلس النواب بعد الحرب من مليار و 580 مليون ل ل العام ١9٧3 )عىل أساس 99 نائباً( اىل 39 مليار ل ل العام 
١993 )عىل أساس مجلس من ١26 نائباً(، وصوالً اىل 5٧،٧ ملياراً العام 2008 أي بزيادة 50 ضعفاً تقريباً وبأكرث من ضعفي موازنة وزارة 
الزراعة مثالً. )»دراسة ›الدولية للمعلومات‹ تظِهر أن كل نائب يتقاىض أكرث من ١١ مليون لرية شهرياً: موازنة املجلس وكلفة النواب السابقني 
ر ما تتكلفه الخزينة العامة سنوياً عىل النواب بـ ١6، 5 ماليني  أكرب من موازنة ٧ وزارات مجتمعة«، السفري، 25 حزيران 2009.(  وتقدرّ
دوالر للرواتب و ١،9 مليون للضامن الصحي )الذي ينتفع منه ١،3٤6 شخصاً( و 20 مليون دوالر رواتب للنواب السابقني. أي ما مجموعه 

38،٤ مليون دوالر سنوياً. يف باب اإلعفاء من الرسوم الجمركية عىل السيارات، إعلْم أن 8٧ نائباً من أصل ١28 اشرتى سيارة خالل املجلس 
النيايب املمدد له 2009-20١3. حتى أن أحدهم اشرتى سيارة بلغ سعرها رقامً قياسياً 800 ألف دوالر معفاة من الرسوم الجمركية. )كومريس 

ُد لوفان، ترشين االول/اكتوبر، 20١3، ص 68(.

ويزداد األمر عبثية عندما نعلم مدى املفارقة بني هذه الرواتب واالمتيازات الضخمة واألداء الترشيعي للنواب ومساهمتهم يف الحياة النيابية. 
فنسبة التغيرّب عن الجلسات العامة هي ١0٪، هذا عندما ال تقرر كتل معينة مقاطعة الجلسات فيبطل االجتامع أصالً، ونسبة التغيرّب عن 
حضور اللجان النيابية تزيد عن النصف، ومثة لجان مل تنعقد أصالً منذ تشكيلها. ويبدو أن ربع النواب مل يطأ بعد عتبات مكاتبهم يف املبنى 
م النائب سامي الجميرّل مبرشوع قرار يقيض بتغريم النائب 200 دوالر عن كل حالة تغيرّب، واملرشوع  الخاص بهم بساحة النجمة. وقد تقدرّ
ال يزال ينتظر إخراجه من إدراج رئاسة املجلس. بل إن النائبة بهية الحريري اندفعت اىل الحلول الجذرية فأعادت مبلغ 350 ألف دوالر هو 
مجموع ما جنته خالل واليتها النيابية 2009-20١3 اىل »الشعب اللبناين« عن طريق صندوق استحدثه رئيس الجمهورية بعنوان »أحبك يا 
ر ثروتها  لبنان، 20١2« ألنها »مل تقم بواجبها يف الربملان«، عىل حد تعبريها. بقي أن يعرف اللبنانيون ما إذا كانت السيدة حريري - التي تقدرّ
مبليارين ونصف املليار دوالر، حسب تصنيف مجلة »فوربز« للعام 20١2 - وقد اعرتفت بفشلها يف أن تقوم بواجباتها النيابية، سوف ترتشح 

لالنتخابات النيابية املقبلة أم ال. 

7- االنتفاع من المال العام 
يف ما ييل عدد من الحاالت تحسب عادة يف عداد الفساد وهي أقرب اىل حاالت رسقة موصوفة للامل العام أو مبا ميكن تسميته حصاد الريوع 

من خالل السيطرة السياسية. 

إن شق طرق عىل حساب الدولة، أي املواطنني، لتحسني أسعار أراض ميلكها نواب ووزراء تقليد قديم من تقاليد االنتفاع من املال العام. 
يترّهم الصحايف الزحيل شكري بخاش رئيس الجمهورية بشارة الخوري بأنه أمر بتخطيط طريق بريوت دمشق بحيث متررّ يف أرايض تلرّة الريزة 
التي اشرتاها الثنايئ فرعون شيحا وهي ال تزال اىل اآلن من أفخم املناطق السكنية. )بخاش: ١953( ومن مثل هذه الحاالت يف الفرتة الراهنة 
إيصال الطرق اىل مرشوع سياحي، خاصة الوزير ميشال املر، يف منطقة الزعرور، أو متلرّك نقوال فتوش، نائب ووزير، ألجزاء واسعة من جبل 
الوزراء مجتمعاً عىل قبول هبة عينية هي عبارة عن تنفيذ دراسات إلنشاء طريق جديدة تربط  صنني. ويف 20١2/١0/١0 وافق مجلس 
قضاءي زحلة واملنت وتفرعاتها حتى الكرك وبدنايل ونيحا والفرزل مقدمة من بيار فتوش، شقيق نقوال فتوش، عىل أن تتوىل الدولة يف مقابل 
هذه »الهبة« شقرّ طرق عرب أمالك آل فتوش تكلِّف ماليني الدوالرات وتسمح بارتفاع صاروخي ألسعار العقارات التي ستخرتقها الطرق، 
رت صحافياً بنحو املليار دوالر )غسان سعود، »سياسيو لبنان يبيضون ذهباً«، األخبار، 20١3/٧/١٧( وميكن الحديث عن شق »أوتوسرتاد  قدرّ
نهر املوت/بعبدات« يف املنت مررّ بأراض ٧0٪ معروفة بأنها أمالك دولة تحولت اىل عقارات خاصة باسم بطانة رئيس جمهورية سابق وأرسته 

ومستشاريه وضباط من األجهزة السورية. 

ريوع من مخلنّفات اإلعامر

حتى ال تتحول هذه الدراسة اىل نرشة عن الفضائح يف الدولة اللبنانية، سنقترص عىل ذكر قطاعات االنتفاع الكربى يف الدولة واملرافق العامة. 

- وزارة الكهرباء وتقدير خسائرها بخمسة مليارات يف آخر عرش سنوات. أنفق بعد الحرب قرابة ملياري دوالر إلعادة بنائها وتطوير 
ر أن ال أقل من 500 مليون منها ذهبت اىل جيوب وزراء ومقاولني ومتعهدين. وقد كرس وليد جنبالط الصمت يف  شبكة الكهرباء. ويقدرّ
الً مسؤولية أزمة الكهرباء اىل رودي بارودي، مستشار رئيس الرشكة، وعهد بارودي، متعهد رشاء تجهيزات  ١٤ آب/اغسطس 2003 محمرّ
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توليد الكهرباء وصيانتها )داييل ستار، ١6 آب/اغسطس 2003(. وقد ردرّ عهد بارودي عىل جنبالط معلناً أنه دفع ماليني الدوالرات عىل 
شكل عموالت وخوات لسياسيني نافذين للمحافظة عىل عقد الصيانة بينه وبني رشكة الكهرباء. علامً أن بارودي عمل وسيطاً لعقد رشاء 
مولدات كهرباء ملصلحة الدولة مطلع التسعينيات مببلغ ٧50 مليون دوالر تبنيرّ أنها مل تأت متطابقة مع دفرت الرشوط )الديار، ١٧ آب/
وم سيستدعي بارودي ونائب رئيس الرشكة  عي عام التمييز القايض عدنان عضرّ اغسطس، 2003(. ومع أنه تواترت معلومات عن أن مدرّ
فادي صاروفيم اىل التحقيق يف دعوى فساد، مل يأت االستدعاء. ويف العام ذاته، أعلنت الحكومة أنها ستشنرّ حملة بواسطة الرشطة والدرك 
لدعم محصيل فواتري الكهرباء )55٪ منها غري محصلة، و 80٪ من مستخدمي الكهرباء يف البقاع والضاحية الجنوبية ال يدفعون فواتري( 

مل يصدر األمر لقوى األمن أن تتحررّك بعد. 

رئيس  بترصرّف  أسود  يوضع معظمها يف صندوق  للرضيبة  غري خاضعة  مليون دوالر سنوياً  بنحو 80  أرباحه  ر  تقدرّ لبنان«.  »كازينو   -
الجمهورية ويجري توزيعه ألغراض التنفيع السيايس. بعدما كانت األجهزة السورية تستويل عىل القسط األوفر من عائداته. 

رين وإعادة إعامر الجنوب.  - »الصناديق« - صندوق املهجرين ومجلس الجنوب - التي ابتلعت مليارات من الدوالرات باسم عودة املهجرّ
رين )سوليدير ومهجري الجبل( مقابل عودة ١٧٪ فقط من املسيحني  مثالً، أنفق صندوق املهجرين ملياراً و 600 مليون دوالر عىل املهجرّ
اىل الجبل، يف حني أن التقديرات األصلية إلجاميل التعويضات لدى حكومة رفيق الحريري عام ١99١ كانت ٤50 مليون دوالر فقط )طالل 

، الصحافة، االحد ١/١0/2006(. ارسالن خالل مهرجان للتيار الوطني الحررّ

- واىل هذه تضاف فضائح الجامرك، واملرامل، والزفاتات، واملقالع، والكسارات، واملستشفيات الحكومية، وسواها مبا مجاالت لالنتفاع 
واملحاصصة بني السياسيني. 

التسابق عىل  فإن  الطائفية،  واألحزاب  الزعامات  بني  السياسية  القوى  مبوازين  يتعلق  »سيادية«  ة  املسامرّ الوزارات  التسابق عىل  كان  إذا 
الوزارات املسامة »خدمية« له وجهان: واحدهام تنفيع املحاسيب بالنزر القليل، وانتفاع الزعامء بالكثري الكثري.

وبناًء عىل أرقام »مؤسسة الشفافية الدولية«، التي تقيرّم درجات الفساد يف العامل، فقد تراجع ترتيب لبنان ١9 نقطة العام 200٤ قياساً اىل 
العام 2003 أي أنه تراجع يف عام واحد أكرث مام تراجعته األرجنتني مثاًل يف ١5 سنة )لويس حبيقة، النهار، 30/٤/2005(

ح عن مهنة معينة غري السياسة. وذلك أن السياسة يف لبنان مهنة بذاتها وهي مدررّة للريوع  فال عجب إذا كان العديد من النواب ال يرصرّ
واألارباح واالمتيازات. 

االستيالء عىل األمالك العامة واملشاعات

م اىل مجلس الوزراء يف 20١2/١١/26 تنفيذاً ملرشوع يعود للعام 2006، وجود أكرث من  كشف تقرير رسمي لوزارة األشغال العامة والنقل قدرّ
ياً »مرخرّصاً« فقط. واملقصود بهذه الحاالت األخرية التي صدرت يف شأنها مراسيم  ١،١٤١ تعدياً عىل األمالك العامة البحرية من بينها ٧3 تعدرّ
عن مجلس الوزراء، خالفاً ألحكام الدستور والقوانني األساسية، متنح بعض األشخاص والجهات حق االنتفاع من امللك العام عىل حساب باقي 

املجتمع. 

ر قيمتها بعرشات مليارات الدوالرات وتدررّ أرباحاً وريوعاً  يحتلرّ هؤالء املعتدون اليوم نحو ٤ ماليني و 900 ألف مرت مربرّع من الشاطئ تقدرّ
ر مبئات ماليني الدوالرات سنوياً. وأبرز املرشرّعني لهؤالء، حيث كان ترشيع، هم رفيق الحريري ونبيه بررّي ووليد جنبالط. وأبرز املستفيدين  تقدرّ
من تلك التعديات رؤساء ووزراء ونواب حاليون وسابقون وأحزاب وقيادات حزبية وزعامات محلية ومحاسيب يحملون صفة »مستثمرين« 
و»متمولني« ومؤسسات سياحية ومنشآت صناعية وخزانات وقود وحقول زراعية ومرافق عامة وعسكرية ومالعب رياضية وأماكن للعبادة 
وشاليهات وقصور ومساكن خاصة. يضاف اىل هذا االنتهاك الفاضح للقوانني التي تفرض املحافظة عىل وحدة الشاطئ وتواصله كام تفرض 

حفظ حقوق املواطنني يف الدخول الحررّ واملجاين اىل البحر مبا هو ملك عام. 

ر بخمسة آالف  وكان الدافع لتكليف وزارة النقل تقديم الدراسة هو البحث عن سبل لتمويل العجز اإلضايف يف موازنة العام 20١3 الذي يقدرّ
مليار لرية لطرح األمر عىل مجلس الوزراء ومعه مرشوع زيادة طابق عىل األبنية القامئة والجديدة، وهو تعدٍّ آخر عىل األمالك العامة واملزيد 
من التشويه العمراين لبريوت وسائر املدن، لتوفري مصادر لتمويل كلفة تنفيذ مرشوع تعديل الرتب وسلسلة الرواتب ملوظفي اإلدارات العامة 

واألسالك التعليمية والعسكرية واألمنية. 

عىل أن تقرير الوزارة مل يلحظ انتهاكات فاضحة أثارت االنتقادات ورصخات االحتجاج العالية. أبرزها اإلجازات املمنوحة لرشكة »سوليدير« 
ر مساحتها بـ 29١ ألفاً و 800 مرت مربع، إضافة اىل منح الرشكة  بردم البحر قبالة وسط بريوت يف منطقة ميناء الحصن وحتى املرفأ وتقدرّ
للمرت املربع. ونقل ملكية األمالك العمومية املحاذية للمرفأ  املذكورة حق استثامر »املرفأ السياحي« مببلغ ال يزيد عن 2000 لرية سنوياً 
الزيتونة«  بـ»خليج  ى  يسمرّ ما  شيرّدت  التي   Beirut Waterfront Development البحرية«  بريوت  واجهة  »تنمية  رشكة  اىل  السياحي 
Zaitunah Bay وهو مرشوع تتشارك فيه »سوليدير« مع رشكة تابعة للوزير ونائب طرابلس محمد الصفدي. ويضاف اىل تلك التعديات 
نحو مليون مرت مربع من ردم البحر يف منطقة الضبيه حيث أقامت رشكة تابعة لرجل األعامل جوزيف خوري بإنشاء »مارينا« سياحية 
ر محمد زبيب، الذي نرش تحقيقاً متسلسالً عن التعديات  ومنشآت مختلفة ومرشوعاً سكنياً بالرشاكة مع مجموعة الفطيم اإلماراتية. ويقدرّ
عىل األمالك البحرية، أن قيمة هذه التعديات، إذا أضيفت اليها تعديات عىل ممتلكات عامة ال تدخل يف نطاق األمالك البحرية، التي مل 
يلحظها تقرير وزارة النقل، تصل اىل نحو ٧ ماليني و 500 ألف مرت مربع من األمالك العامة. ميكن أن يضاف اليها مليون إضايف من ردم البحر 
قبالة الكورنيش الجديد يف طرابلس حيث للنائب روبري فاضل ومجموعة من املتمولني الشامليني مرشوع استحداث عقارات للبناء واملضاربة. 

م اىل مجلس الوزراء ليناقش يف جلسته يوم العارش من كانون االول/ديسمبز 20١2، بغرض توفري موارد  جدير بالذكر أن تقرير وزارة النقل قُدرّ
مالية لتغطية مرشوع زيادة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام، إال أنه مل يناقش ومل يلحظ عند تقرير نسب الزيادات ومل يبت بأمره اىل 

حني كتابة هذه السطور. )محمد زبيب، »املعتدون عىل البحر باألسامء والتفاصيل«، األخبار، 20١2/١2/5 اىل ١٤/١2/20١2(

وال يقترص أمر االستيالء عىل األمالك العامة عىل األمالك البحرية. الحيلة املميزة التي أدخلت يف عهد الرئيس الحريري هي تحويل األمالك 
العامة اىل أمالك دولة يتم بيعها أو وهبها أو تأجريها بأسعار رمزية ملحسوبيه أو ألفراد من الطبقة الحاكمة. من األمثلة عىل ذلك تنازل 
الرئيس الحريري للوزير ميشال فرعون عن أراض تابعة لرشكة سكة الحديد والنقل العام تبلغ حوايل عرشة آالف مرت مربع ليبني عليها 
مالعب رياضية. وأبلغ الحريري الوزير فرعون بأن هناك ١٧0 ألف مرت مربع تعود ملصلحة رشكة سكة الحديد والنقل املشرتك، موضحاً 
»سأعمل عىل وضعها بترصرّف الدولة«. والوضع بترصرّف الدولة يعني تحويلها من أمالك عامة اىل أمالك دولة. )األخبار، 20١3/9/23( لسنا 
ندري مصري هذه املساحة الضخمة. ولكْن معروف أن الحريري كان قد منح آل زنتوت، أصحاب رشكات نقل برى، قطع أرض مبساحة ١5 
ألف مرت مربع تابعة لرشكة سكة الحديد والنقل العام ذاتها، الواقعة قرب قرص العدل، الستخدامها كمرأب لباصات الرشكة. اإليجار السنوي: 

لرية لبنانية واحدة. 

اىل هذا اللون من االعتداء واالستيالء عىل األمالك العامة يجب أن تضاف مامرسة مستجدة عىل نطاق واسع هي االستيالء الخاص، من قبل 
متنفذين، عىل مشاعات القرى والبلدات.

تبييض األموال واإلفالس االحتيايل: بنك املدينة

وال بدرّ من التطررّق لهذا البعد من الفساد يف لبنان الذي هو دور جهازه املرصيف واملرشفني عليه واألجهزة السياسية واألمنية يف التغطية عىل 
صفقات تبييض وتهريب أموال وإفالسات احتيالية. تكفي اإلشارة اىل فضيحة »بنك املدينة« الذي انهار يف أواسط العام 2003 حيث اختفى 
أن البنك ميارس تبييض األموال مبليارات الدوالرات للامفيا الروسية والجمعيات السعودية اإلسالمية  نحو مليار من الودائع وكان معروفاً 
اللبنانية  التابعية املزدوجة  التابع له، هام ملك عدنان وابراهيم أبو عياش من  ونظام صدام حسني. وبنك املدينة، وبنك االعتامد املوحد 
ر بنحو 800 مليون دوالر، يف السعودية لعالقته بنارص آل رشيد، املستشار النافذ لدى امللك فهد بن  السعودية. جنى عدنان ثروته التي تقدرّ
عبد العزيز. اشرتى أبو عياش بنك املدينة ١98٤ من مالكه السعوديني وعنيرّ أخاه نائب مدير عام له. ابتداًء من العام ١998 فاحت روائح 
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تبييض األموال من البنك، خصوصاً من العمليات املشبوهة التي كانت تديرها رنا قليالت مندوبة األخوين أبو عياش يف لبنان وصاحبة حق 
التوقيع باسميهام والتي شكلرّت واجهة لعملياتهام غري الرشعية. تلقرّت رنا املاليني لقاء عملها هذا وحورّلتها اىل شقيقيها طه وباسل اللذين 
راكام محفظة من املمتلكات عرف منها يف لبنان: ملكية فندق كورال بيتش - شرياتون يف بريوت، عدة فنادق يف الجبل، رشكة تأجري سيارات 
فخمة تضم ١80 سيارة وسبعة يخوت. عىل أن العمليات األهم للبنك كانت يف قطاع العقارات. وقد توىل املرصف استقبال األموال الطائلة 
التي حورّلها صدام حسني لكبار املسؤولني السوريني البالغة مليارات الدوالرات إبان املصالحة املفاجئة بني النظامني عشية االحتالل األمرييك 

للعراق. وجرى تبييض تلك األموال من خالل البنك. 

أدت شائعات عن اإلفالس الداهم للبنك وسحب عدد من املودعني مبالغ من املال اىل تدخل املرصف املركزي وتجميد أرصدة األخوين أبو 
عياش ورنا قليالت وشقيقيها وسبعة من رشكائها. والفضيحة أن حاكم املرصف املركزي أخذ يرتاجع عن إجراءاته ضد البنك بتهمة التفليسة 
االحتيالية وعاد فسمح للمودعني الكبار بسحب أموالهم، وقد كان بينهم سياسيون مقربون من الرئيس اميل لحود وضباط سوريون كبار 
أمثال غازي كنعان )املترّهم بسحب ٤2 مليون دوالر من حسابه يف البنك( ورُستم غزايل )الذي سحب ١2 مليون دوالر عن طريق بطاقة ائتامن 
قدمها له املرصف(. وانتهى األمر بإطالق رساح ابراهيم أبو عياش، فيام أخوه رفض املثول أمام القضاء، وإطالق رساح رنا قليالت وتهريبها اىل 
الربازيل. وقد طاولت الفضيحة حاكم مرصف لبنان ووزير الداخلية الياس املر ومدعي عام التمييز عدنان عضوم ومحامي رنا قليالت بطرس 

حرب، ونائب مدير البنك ميشال الحلو، النائب يف برملان 2009، والعرشات سواهم ممن جرى التكترّم عىل أسامئهم واملسؤوليات. 

القضاء  تحررّك  وعدم  عليها  التغطية  عىل  اعرتضوا  وإعالميني  ضد صحافيني  اللبنانية ضغوطاً  السلطات  مارست  الفضيحة،  عىل  وللتغطية 
م الصحايف عامر مشمويش يف صحيفة الديار، اىل  ملحاكمة متهمني برسقة مليار دوالر من أموال املودعني، واالكتفاء باالدعاء الشخيص. فُقدرّ
القضاء، يف متوز من ذلك العام، العرتاضه عىل الطريقة التي عالجت بها الحكومة الفضيحة. واعتقلت مخابرات الجيش رئيس مجلس إدارة 
تلفزيون الجديد تحسني خياط بعدما تبنيرّ أنه ميلك وثائق تدين رستم غزايل، ما اضطر خياط اىل أن يسلرّم الوثائق لقاء اإلفراج عنه بعد 
 Gary C. Gambill and Ziad K. Abdelnour, «The Al-Madina Bank Scandal», MEIB, vol. 6, no. 1,( .26 ساعة من االعتقال

)January 2006

ومل يقترص أمر التكتم الرسمي عىل الفضائح عند هذا الحد. فمع تنامي دور النواب يف املضاربات واملبادالت العقارية، درج تقليد )لسنا 
متأكدين من أنه ارتقى اىل مستوى القانون أو املرسوم( لحامية أمالك الحكام العقارية. وفيام كان يحق ألي مواطن أن يطلب كشفاً بعقارات 
أي مواطن آخر يف الدوائر العقارية، صارت الدوائر العقارية تتحفظ مؤخراً عن إعطاء إفادات عقارية عن ممتلكات نحو أربعة آالف شخصية 

مصنفة شخصية سياسية. )غسان سعود، األخبار، ٧/١٧/20١3(

يف الخالصة، تفيد »لجنة األمم املتحدة ملنع الجرمية الدولية« بأن الدولة اللبنانية تهدر ملياراً ونصف املليار دوالر سنوياً بسبب الفساد.
)MEIBC شباط/فرباير 200١(. واملؤكد أن هذا ليس هدراً من الدولة بقدر ما هو استيالء من قلرّة من األفراد، متسلطني يف االقتصاد أو 

السياسة أو يف كليهام، عىل املال العام، أي عىل قسم من الفائض االجتامعي.

وإنه ملعربرّ جداً أن يُنَسب الفساد اىل الطائفية يف تقارير الجمعيات غري الحكومية املعنية مبكافحة الفساد، واألعجب أن تقرأ لوزير اإلصالح 
اإلداري فؤاد السعد يعلن أن الشعب هو من يجب أن ياُلم عىل الفساد ال الحكومة )MEIBC شباط/فرباير 200١( 

السيطرة عىل اإلعالم

ى االستثامر يف محطات التلفزة االعتبار  تحتل السيطرة عىل اإلعالم املريئ أحد أهم أوجه الرشاكة بني أصحاب املال والسلطة حيث يتعدرّ
االقتصادي اىل السعي للتحكرّم املشرتك بالرأي العام واملجال العام. يف مجالس إدارة الرشكات تربز أسامء سليامن فرنجية، نبيل بستاين، ميشال 
فرعون، رميون عودة، هولدنغ فترّال، موريس صحناوي، بيار فرعون وعصام فارس من ضمن املساهمني يف تلفزيون ال يب يس مع بيار الضاهر 
)نبعه: ١999، ٧٤-٧8( ويف تلفزيون »املستقبل« تلقى رفيق الحريري وزوجته وشقيقته بهية والنائب خالد صعب وعصام فارس من خالل 

أوالده الثالثة وشقيق النائب والوزير فريد مكاري ومستشار الحريري اإلعالمي نهاد املشنوق ومحاميه يوسف تقال ورشيكه فريد روفائيل 
ومكارم مكارم، شقيق أحد كبار موظفيه فريد مكارم. ويتقاسم غربيال املر، شقيق ميشال وغرميه السيايس، وأوالده األربعة ٤٧٪ من أسهم 
رشكة ام يت يف، والباقي موزع بني يوسف طعمة، ابن النائب نعمة طعمة، وآل صحناوي وفارس بويز، وزير خارجية سابق، وإييل حبيقة 
وغازي العرييض )نبعه: ١999، ٧6-٧٧(. يف قناة إن يب إن متلك زوجة الرئيس نبيه بري وشقيقته أمينة حصة كبرية بالرشاكة مع أشقاء وأبناء 
الكويت واإلمارات(، والوزير ياسني  الدرزية )الذي يدير وأشقاءه أحد أكرب رشكات املقاوالت يف  الطائفة  الشيخ بهجت غيث، شيخ عقل 
جابر وشقيقه رباح، ونعمة طعمة مجدداً. ويضاف اىل رجال األعامل املساهمني يف رشكات التلفزة: آل أبو عضل وآل ميقايت وجميل ابراهيم 
ت حصص هؤالء إال أنهم مررّوا جميعاً يف تلك الرشكات، خصوصاً يف املرحلة التأسيسية. حني اإلعالن  لت مساهامت وتغريرّ وجورج افرام. تبدرّ
عن مجالس اإلدارة تلك، أطلق النائب وليد جنبالط عىل تلك الرشاكة بني السياسيني ورجال املال اسم »أخطبوط املال والسلطة« )السفري، 

)١996/9/١٧

٨- قوانني الشفافية ليست ّشفافة
يفيد يف هذا املجال التوقف عند عدد من القوانني املوجودة املفرتض أنها رشرّعْت من أجل التأكيد عىل الشفافية واملساءلة ومنع الفساد 

واإلفساد، والبحث عن نصيبها من التطبيق واملساءلة. 

ية املصارف كان وال يزال أبرز قانون يغطي عىل كل أنواع العمليات غري الرشعية وتبييض األموال والتهررّب من الرضائب.  قانون رسنّ

قانون القدح والذم )املادة 38٧ من قانون املطبوعات( يتحورّل أكرث فأكرث اىل سيف مسلرّط عىل رأس اإلعالميني واملواطنني الذين يتجرأون عىل 
التنبيه اىل مخالفات مالية أو حاالت فساد أو إفساد يف املرافق العامة. ومن حسن الحظ أن بعض القضاة بدأ بالتنبرّه مؤخراً اىل أن كشف 
املواطنني، واإلعالميني خصوصاً، ملثل هذه املخالفات حٌق من حقوق املواطنة. فرشعوا يف تطبيق القانون 38٧ بطريقة مرنة توائم بني احرتام 
دور اإلعالم يف مامرسة حقه يف فضح الفساد و»اعتبارات كرامة الناس« و»هيبة املؤسسات«. )نزار صاغية، »محكمة التمييز تفسخ حكم 

املطبوعات: التشهري بالفساد حق ألنه واجب«، األخبار، 9/٤/20١0( 

واإلصالحيون  الجمهور  به  يطالب  كان  الذي  القانون  اسم مرشوع  هذا؟«، عىل  لك  أين  »من  قانون  ى  املسمرّ املرشوع  غري  اإلثراء  قانون 
اللبنانيون منذ نشوء املعارضة ضد حكم بشارة الخوري يف أواخر األربعينيات من القرن املايض. صدر القانون أخرياً العام ١999 وهو يوجب 
عىل جميع الوزراء والنواب واملوظفني الحكوميني الترصيح عن ثرواتهم ومداخيلهم وممتلكاتهم ورشكاتهم وحساباتهم يف ظرف مختوم يودع 
يف املرصف املركزي. ليس واضحاً ما إذا كان القانون ينطبق عىل الرؤساء الثالثة. ومهام يكن، يقيض القانون أيضاً عىل من يريد االدعاء بدعوى 
اإلثراء غري املرشوع عىل أي من هؤالء املسؤولني أن يودع 25 مليون لرية يف البنك املركزي )١6 الف دوالر( قبل دراسة ادعائه، وإذا تبنيرّ أن 

دعواه بالطلة يخرس املبلغ. 

ابداً أن جميع املسؤولني يتقيرّدون بالقانون. وال هو مؤكد ما إذا كان القانون يقيض بالترصيح الالحق عن الرثوة بعد خروج  ليس مؤكداً 
املسؤول املعني من املسؤولية العامة، ما يسمح بتقدير ما إذا كان حصل انتفاع من املال العام أم ال. وما هي الهيئة التي تتوىل مقارنة ما 
ح به قبل دخوله الوظيفة العامة وبعد خروجه منها. ولعل األهم أن نعلم أنه مل يتقدم أحد بأي دعوى ضد مسؤول منذ صدور القانون  رصرّ

واىل حني كتابة هذه السطور. 

تضارب املصالح، وهو أحد معايري تطبيق الشفافية ومنع الفساد يف الحياة العامة، فال مكان له يف إعراب كلمة »فساد« يف لبنان. هاك أمثلة 
أخرية تضاف اىل دور رجال الحكم والسياسيني يف االعتداء شخصياً عىل األمالك البحرية، عدا دورهم يف تغطيتها قانونياً. فورثة رئيس وزراء 
أسبق متلك أكرب رشكة عقارية يف الرشق األوسط يف وسط بريوت. ورئيس وزراء ميلك الحصة األكرب يف رشكة الربيد. ورئيس وزراء سابق رشيك 
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ك وكيالً سياسياً ألكرب رشكة السترياد األدوية  ع سياحي عىل واجهة بريوت البحرية. وإذا كان جدرّ وزير مالية الحايل )20١١-20١3( يف مجمرّ
واألدوات الطبية، فحري بك أن تختار وزارة الصحة عندما يحني وقت ليك تستوِزر. أما عندما يتسلرّم صحايف سابق، متحورّل اىل رجل أعامل، 
رين، ينتقل االبن اىل  وزارة الصحة، فـ»طبيعي« أن يؤسس ابُنه رشكة السترياد املعدات الطبية. وحني ينتقل الوزير ذاته لتسلرّم وزارة املهجرّ
ي أحياناً كثرية. فحني كان الياس املر  املقاوالت، وحني يصبح األب وزيراً لالتصاالت، يتوىل االبن استرياد أجهزة االنرتنت. وليس املطلوب التخفرّ
وزيراً للداخلية استأجر لوزارته مبنى ميلكه والده ميشال، يضم مكاتب الوالد وشقته السكنية، واإليجار ستة مليارات ل ل سنوياً )أربعة 

ماليني دوالر( فقط )األخبار، ٧/١٧/20١3(.

9- من المحسوبية اىل المافيوية؟  
شاهدنا أعاله كيف أن الرتكز االقتصادي بعد الحرب قابله تركرّز يف السلطة السياسية. فأعضاء الرتويكا، زائداً أربعة زعامء آخرين يشكلون 
السبعة الكبار الذين يحكمون البلد: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب الذي يتقاسم زعامة الطائفة الشيعية مع السيد حسن نرصالله، 

وسعد الحريري، وميشال عون وسمري جعجع، ووليد جنبالط.

األمر الواضح بعد الحرب هو االرتفاع الشاهق يف كلفة إنتاج النائب )والوزير( وكلفة االستتباع املايل للمنارصين واملحاسيب. وهكذا فرِض 
عىل نظام املحسوبية االنتقال اىل تقديم الخدمات الجمعية عوضاً عن الخدمات الشخصية أو العائلية. يدلرّ عىل ذلك االرتفاع الكبري يف 
ة. وال بد أن اليد الطوىل يف هذا التصعيد تعود اىل رفيق الحريري وحزب  أكالف املحسوبية عن طريق املال السيايس املوظف يف هذه املهمرّ
الله خصوصاً. يكفي لفت األنظار بالنسبة لألول اىل الثالثني ألف منحة تعليم جامعي يف الخارج. وأما الثاين، فيبزرّ جميع املؤسسات الطائفية 
ر عدد املوظفني واملتفررّغني لديه بأكرث من 35 ألف موظف ومتفرغ  واملذهبية يف حجم تقدمياته املجتمعية داخل الطائفة الشيعية. حيث يقدرّ
)وليس واضحاً ما إذا كان الرقم يشمل العسكريني واألمنيني أم ال( يعملون يف مؤسسات متنوعة تشتمل عىل رعاية أرس الشهداء و»جهاد 

البناء« )١500 مهندس ومعامر( وصوالً اىل شبكة متوسعة باستمرار من املدارس واملستشفيات واملستوصفات وعاملني يف البلديات، الخ. 

نريد يف هذه الخالصة تقديم فرضية بحث تتساءل ما إذا كان نظام املحسوبية )الزبائنية( يف ظل هذه املركزية يف الزعامة والسلطة آخذاً 
يف التحول مع الحرب وما بعد الحرب اىل نظام مافياوية يغلب فيه دور القوة والعنف، والتوازنات الناتجة من هذه وتلك، يف إنتاج املصالح 
االقتصادية أو االستحواذ عىل الريوع، عىل مجرد التبادل بني خدمات ناجمة عن النفوذ السيايس من جهة، وتقديم الوالء السيايس من جهة 

أخرى. 

تحت عنوان »التوتر بني الجاه والرثوة« يعنيرّ بينو أرالكتيش ثالثة مقاييس للتعررّف عىل املافياوي املثايل: ١( األصل الشعبي، 2( االرتقاء اىل 
الطبقة الوسطى أو أعىل، 3( السيطرة عىل منطقة جغرافية محددة بوضوح )أي التعيرّش عىل استجرار الريوع(. )أرالكتيش: ١9٧9، 58( 
وتتميز املجتمعات التي تحمل الظاهرة املافياوية، حسب املؤلف، بثالثة رشوط اقتصادية اجتامعية: ١( دور حاسم للسوق، 2( نزاعات أفقية 
حادة بني األفراد والجامعات،3( ضعف أو غياب أي مبدإ للتحكم املركزي يف العالقات االقتصادية - االجتامعية أو ضعف/غياب سيطرة الدولة 
عىل استخدام العنف حيث يلعب الزعيم املافياوي دور الوسيط يف تلك النزاعات الناتجة من منافسات وحراكات وتقلبات وتراتبات داخل 

السوق. تنطبق الرشوط الثالثة عىل لبنان برشط أن يضاف اليها النزاعات العمودية )طائفية – مذهبية - مناطقية(.

وملا كان كل مجتمع تنافيس يعمل دوماً ملصلحة الطرف األقوى، يتم اللجوء اىل املافياوي من قبل الذين يريدون مقاومة هذا القانون. وهذا 
هو دور الطوائف واملذاهب يف تقاسم الحصص من الوظيفة العامة، وتنامي دورها يف حصص القطاع الخاص. ويخلص آرالكتيش هنا اىل أن 
هذا التقلقل والتذبذبات يف الرتاتب االجتامعي الفوضوي ويف طرائق تشغيله، مينع قيام نظام مستقررّ من الطبقات االجتامعية مثلام مينع 
يه، »مجتمع يف حالة انتقالية دامئة« حيث التقلرّب بني جني  منو عالقات تضامن مستدامة بني جامعة أو طبقة أو فئة معينة. وهذا ما يسمرّ
الرثوات الرسيعة وخرسانها بالرسعة ذاتها وتناوب الجامعات عىل احتالل مواقع الرثاء واإلفالس، يولرّد حساسية حادة تجاه الرتاتب املجتمعي 

واهتامماً استثنائياً بتطلب الرشف/والجاه االجتامعيني. )أرالكتيش: ١9٧9، 60-6١(. ونودرّ املالحظة أن هذا الوصف ينطبق أيضاً عىل املجتمع 
اللبناين. 

ويبدو آرالكتيش كأنه يتحدث عن النظام اللبناين حني يقول إن النظام املافياوي يتميرّز بتجيري الجاه والقرابة املصطنعة )القرابة االختيارية ال 
املوروثة( اىل حوافز جديدة يف التنافس والرصاع يف امليدان االقتصادي كام يف املجتمع املدين. فيجري توظيف القيم والبنى التقليدية بحيث 
تخدم عالقاُت الصداقة والقرابة األهداَف التجارية والتنافسية. و»العررّاب« هو التعبري األبلغ عن عملية »تسييس العائلية« هذه. ويستطرد 

آرالكتيش قائالً:

»تقوم السلطة املافيوية إذاً يف حالة من التنافس الفوضوي عىل تحصيل الجاه، ومتثل أداة ممتازة لالرتقاء االجتامعي يف مجتمع رأساميل 
تجاري حيث املغامرة واالحتيال والتسيرّب الالأخالقي هي الرشوط التي ال مناص منها لتحقيق النجاح«. إن السلطة املافياوية هي القوة 
ط السلطة املافياوية أيضاً بني قوى السوق واملجتمع، فتحمي األخري من  املسيطرة عىل املسار التنافيس. »يف هذا البعد اإلصالحي الذيك، تتوسرّ

طاقة التدمري الكامنة يف طموح السوق اىل أن يفرض نفسه مبا هو الناظم األعىل لكل العالقات ]بني البرش[« )أرالكتيش: ١9٧9، 65( 

يف لبنان، ميكن إضافة الطوائف واملذاهب - االنقسامات العمودية - اىل الئحة النزاعات التي يتوسط فيها الزعيم املافيوي لتكتمل الصورة، 
خصوصاً إذا أخذنا بعني االعتبار أن ضعف الدولة وضعف احتكارها لوسائل العنف هو ضعف مضاعف يف لبنان جراء فرتيت الحرب وما بعد 
الحرب، بحيث ميكن القول إن االستحواذ عىل الريوع من خالل السيطرة عىل حقول اقتصادية مختلفه ينضاف اليه لجوء الفرقاء، املتوزعني 

حصص النفوذ واالنتفاع يف الدولة، اىل العنف لغرض إنتاج مصالح اقتصادية جديدة.

هل »الدولة الغنامئية« هي البديل؟

درجت لدى املؤسسات التنموية يف اآلونة األخرية، مقولة جديدة يجري تقدميها بديالً من املحسوبية. وهي مقولة الغنامئية. 

أول ما يجب أن يُقال عن هذه املقولة هو التصاقها بتجربة البلدان النفطية العربية واقتصارها حتى هناك عىل وجه واحد من اقتصادياتها 
والسلطة فيها وحياتها االجتامعية. يجري تعريف الدولة الغنامئية مبا هي دولة رأساملية ريعية تسيطر السياسة فيها عىل الفاعلية االقتصادية. 
وأبرز عالئم تلك السيطرة السياسية هو أن النظام فيها مزيج هجني من اقتصاد السوق الرأساميل ومن خصائص اجتامعية وسياسية إرثية أو 
متوراثة. ولكن، عىل الرغم من التشديد عىل مفردة »رأساملية« يف األبحاث عن الغنامئية، فإنها تتحاىش الشغل عىل أبرز مكونات الرأساملية 
وهو االنقسام االجتامعي اىل طبقات حتى لتبدو الخصائص االجتامعية والسياسية املسامة إرثية أو متوارثة )السالالت والرتاتب القبائيل 

خصوصاً( عىل أنها بديل من الطبقات، كام هي حال الطوائف، إذ تحلرّ محل الطبقات. )نعمة: 20١١(

الغريب يف املقولة الغنامئية الريعية أنها ال تزال تتعاطى مع اقتصاديات الدول العربية املنتجة للنفط )والغاز( انطالقاً من نشأتها عىل قاعدة 
استخراج النفط والغاز والرتاكم األوىل من خاللهام وعىل فرضية سيادة شكل أوحد لرأس املال هو رأس املال الريعي والرصاعات عىل تقاسم 
عوائده. كأن الريوع ال ومل توظَّف منذ أن كانت يف الصناعة والتجارة واملضاربة العقارية واملالية واالستهالك واالستثامر يف الخارج فأنتجت 
فضل القيمة واألرباح والفوائد والريوع عىل امللكيات العقارية واملزيد من الريوع املتأتية من غري النفط والغاز، وما ينتج من ذلك من تكورّن 
مصالح اقتصادية متباينة ومن فوارق وامتيازات اجتامعية تتبلور يف تكوينات ورشائح طبقية، تتوىل السلطة والدولة الحفاظ عليها وتأمني 
إعادة إنتاجها أو تعديلها بناًء عىل طبيعة السلطة الطبقية وعىل محصلة التوازنات بني القوى املتصارعة يف املجتمع لالستحواذ عىل الفائض 
ته، وليس فقط عىل الريوع. وتجري تلك الرصاعات عىل مستويني متداخلني: بني قوى السوق الرأساميل )الطبقية( والقوى  االجتامعي برمرّ

االجتامعية والسياسية اإلرثية )املرتسملة(.

والخالصة أن نظرية الغنامئية، مثلها مثل نظريات املحسوبية، تكتفي بوصف وتفسري العمليات السياسية بأدوات ومفاهيم سياسية، وتوفرّر 
عىل نفسها عادًة عناء االنتقال من السيايس اىل االقتصاد السيايس، ومثلها مثل العديد من نظريات االقتصاد السيايس تكتفي بهذا األخري دون 

االنشغال باالنتقال منه اىل االقتصاد االجتامعي.
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خالصات
تطمح هذه الخالصات اىل أن تكون معامل اتجاهات ألبحاث الحقة، إضافة لكونها خالصات بذاتها. 

حاولنا يف القسم املنهجي من الدراسة تقديم تعريف للطبقات يتجاوز الجدل السائد حول حرصها بعالقات اإلنتاج أو بالسوق واملداخيل. 
وذلك باقرتاح مقاييس شاملة تبدأ باعتامد النظرة العالئقية املتحركة والرصاعية اىل الطبقات بديالً من النظرة الرتاتبية الهرمية. وملا كانت 
مقاييس الفوارق االجتامعية قد تعررّضت إلعادة نظر جذرية مع العوملة والنيوليربالية التي أحلرّت مركزية السوق محل اإلنتاج، تناولنا تلك 
املقاييس بالبحث وتبنيرّ أنها تقيس الدخل، من خالل اإلنفاق، ولكن دون مصادره )األجر، الربح، الريع( ونادراً ما تحتسب امللكية والرثوة 

واملوقع من القرار االقتصادي واستغالل فئة اجتامعية لعمل فئة أخرى يف دراستها للفوارق االجتامعية. 

اىل هذا، تدرس املنهجية الجديدة الفقر ال الغنى، والفساد ال االستغالل، علامً أنها تتبنى مفهوماً للفساد يركرّز عىل الفساد اإلداري ليدعو 
اىل ترشيق اإلدارة واعتامد امليزانيات »الخفيفة« وانسحاب الدولة من أدوار دعم املواد الرضورية والتنمية والتوزيع االجتامعي. ثم تناولنا 
بالنقد االنقالب يف مفهوم العدالة االجتامعية الذي حورّلها اىل عملية اعرتاف بالفوارق واالختالفات الجندرية واإلثنية والجنسية والدينية 
واألقوامية والعرقية، وما شابه. ومل تقترص عملية القلب عىل استبدال مفهوم للعدالة االجتامعية مبفهوم بل استخدمت مفهوماً لطمس آخر. 
وقد حاججنا أنه يف اإلمكان التأسيس ملفهوم جديد للعدالة االجتامعية يستوعب النوعني من الفروقات دون أن يتخىلرّ عن مبدأ املساواة يف 

التعاطي معهام بل بتعميم مبدأ املساواة يف إطار حقوق املواطنة. 

يف موضوع العالقة املعقدة بني الطبقات والطوائف، طرحنا مقاربة جديدة تخرج عن التفسري االيديولوجي والسياسوي للمسألة الطائفية 
منتقدين تعريفها بأنها »وعي مزيف« أو »عالقات رمزية« أو »بناء فوقي شبه إقطاعي« لبنية تحتية حديثة ورأساملية، أو تحويل الطوائف 
اىل مجررّد »عالقات تبعية سياسية« تشد الطبقات العاملة للتبعية كل منها لربجوازيتها الطائفية. وهذا التفسري األخري يعاين مام تعاين منه 
الكثري من املقاربات السياسوية للطائفية وغريها، حيث األحداث واملامرسات والسلوكيات السياسية تلقى تفسريها يف... السياسة. واقرتحنا 
يف املقابل االعرتاف بدور املصالح يف السلوك والوالء الطائفيني، وإذا كنا قد وافقنا سليم نرص وكلود دوبار عىل أن الطائفة والطبقة بنيتان 
اجتامعيتان وأضفنا أن الطوائف والطبقات جزء من منظومة سيطرة واستغالل واحدة. إال أننا شددنا عىل أن العالقة بينهام ليست عالقة 
فصل وتواز بقدر ما هي شبكة معقدة من عالقات التقاطع والتفاعل والتأثري املتبادل والتنافس، عىل اعتبارهام إطارين لخوض النزاع عىل 

السلطة واالستحواذ عىل الفائض االجتامعي يف آن معاً. 

يف حصيلة البحث يف آثار التحوالت االقتصادية واالجتامعية ملرشوع اإلعامر، تبنيرّ لنا أنها أدت اىل تعميق الفوارق االجتامعية بدالً من تقليصها 
وأن االقتصاد اللبناين ازداد ريعية، وتضخمت مداخيله الخارجية، وتعزز متركز رأس املال فيه وتنامى الطابع العائيل للمؤسسات االقتصادية. 

واكتشفنا يف دراسة الطبقات مدى ندرة البيانات واإلحصائيات حول مصادر الدخل وامللكية والرثوة عموماً. وقد عرثنا ألول مرة عىل إحصاء 
لعدد أصحاب املاليني يف لبنان وحصتهم من الرثوة، يؤكد صحة الفرضية بأن مرشوع اإلعامر فاقم من الفروقات االجتامعية وضيرّق الفئة 
املسيطرة عىل االقتصاد واملستحوذة عىل الحصة األكرب من الرثوة والدخل األهيل. فتبنيرّ مثالً أن أرستني مكونتني من ستة بالغني تستحوذ عىل 
١5٪ من إجاميل الرثوة الخاصة يف لبنان. وهذا االكتشاف يفتح املجال واسعاً لخطوات جادة نحو تعميق األبحاث عن تركيب األوليغارشية 
ومداخيلها والرثوات. عىل أن الفكرة األبرز التي نودرّ تقدميها عىل سبيل الفرضية هي الدور الذي تلعبه »الهيئات االقتصادية« الجامعة للتجار 

واملرصفيني والصناعيني واملقاولني يف توحيد وتعبئة الربجوازية، مبا بات يشبه الحزب السيايس. 

اعتمدنا مفهوم التاميز يف تصنيف الرشائح الفاعلة داخل الطبقات الوسطى ومامرساتها وسلوكها السيايس. وتبيرّنت لنا الحاجة املاسة لدراسة 
اللبناين بعد  الجارف يف املجتمع  النزوع االستهاليك  السوق، أي من طريق  التاميز االجتامعي من خالل  التعبري عن  األشكال املختلفة من 

الحرب. ويف مجال التاميز السيايس والسلويك، وجدنا أن األثر األكرب عىل تحوالت ما بعد الحرب األهلية هو توزع قسم كبري من أفراد الطبقات 
الوسطى بني نزعتني رئيستني. واحدة ليربالية، ميدانها »املجتمع املدين« ومنظامته غري الحكومية، وأخرى شعبوية أشدرّ انضباطاً يف أطر حزبية 

يف ظل قيادة فردية مهيوبة ووحدانية الهوية املذهبية، رغم تعدد وتنوع االنتامء الطبقي واالجتامعي واملهني داخل الطائفة واملذهب. 

يف الفصل عن القوى العاملة، الحظنا تقلرّص القوى العاملة لقاء أجر يف الزراعة والصناعة وزيادة هشاشة العمل ومنو أشكال جديدة من 
العمل غري النظامي مثل العمل املنزيل واستعادة دور متعهدي العاملة. وتوقفنا أمام تنامي ظاهرة الخدمة املنزلية والعقود الناظمة لعالقات 
أشبه بالعبودية والحرمان من أي اعرتاف بهذا النوع من العاملة يف القوانني واملؤسسات. ومل نرتدد يف تبيان أن املشكلة الكربى يف العاملة 

الوافدة هي وطأتها الوازنة عىل مستوى األجور نحو االنخفاض. 

ترافق فرض اإلجراءات النيوليربالية عىل االقتصاد اللبناين مع سعي حثيث لكل أفرقاء الطبقة الحاكمة لتفتيت االتحاد العاميل العام والسيطرة 
عليه. وقد القت تلك املحاوالت نجاحات ال يجوز تجاهلها بحيث باتت قيادة االتحاد تابعة ملراكز القوة يف السلطة واألوليغارشية. عىل أن 
املقاومة لهذه املحاوالت ولتدهور مستوى املعيشة وسلب املكاسب والضامنات عربت عن نفسها يف حركات اجتامعية خالل األعوام 20١١ - 
20١3 خرجت عن إطار االتحاد العاميل العام الرسمي الذي اتخذ منها موقفاً سلبياً وجوبهت بإجامع الطبقة الحاكمة وبسفور دور الهيئات 

االقتصادية، وقد خرجت اىل العلن وتسنمت دور املفاوض املتعنرّت بديالً من السياسيني. 

استعرض الفصل األخري تطور العالقة بني السلطة السياسية والسلطة االقتصادية بعد الحرب، فالحظ زيادة التامهي بني السلطتني وانتقال 
مركز استقطاب املصالح الربجوازية من مركز رئاسة الجمهورية، الذي خدم بتلك الصفة منذ االستقالل، اىل مركز رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة 
املجلس النيايب. وتبنيرّ أيضاً أن املجلس النيايب بعد »الطائف« قد تغريرّ تركيبه االجتامعي بحيث غلبت عليه أكرثية من رجال األعامل وأبناء 
املهن الحرة عىل حساب الغلبة السابقة للزعامات الصادرة عن ملكية األرض. وبرز يف اآلونة األخرية جيل جديد نسبياً من النواب الحزبيني 
أو السياسيني املحرتفني جاءت بهم األحزاب اىل الربملان ومعظمهم صادر عن قطاع التعليم. ونختم الفصل األخري بإثارة السؤال حول جدوى 
تلك  للسلطة، وخصوصاً  االجتامعية  التطورات  بناًء عىل هذه  )زبائنية(  نظام محسوبية  بأنه  اللبناين  السيايس  النظام  تعيني  االستمرار يف 
املتعلرّقة بدور السلطة السياسية والعنف املسلرّح يف إنتاج املصالح االقتصادية الجديدة. ونتساءل أيضاً ما إذا كان البديل املقرتح، الغنامئية، 
املبني عىل تجربة البلدان املنتجة للنفط، يشكل بديالً مقنعاً لتصنيف ذلك النظام يف بلد مرت عليه حرب أهلية خالل خمس عرشة سنة 
انترش خاللها دور العنف امليليشياوي يف االستحواذ عىل الريوع ومن ثم تحويلها اىل رؤوس أموال وإعادة تدويرها يف االقتصاد »الرسمي«. 
بناًء عىل هذا االعتبار وسواه، نتساءل ما إذا كان النظام اللبناين بات أشبه مبافيوقراطية منه بأي نظام حكم آخر، مترّكلني عىل الجهد النظري 

والسوسيولوجي لبينو آرالكتيش يف إنتاج مفهوم للامفيا يتجاوز املصطلح الصحايف املتداول.

خالصات
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ملحق رقم ١

الطوائف ومتثيلها السيايس

احصاء ١٩٣٢
22٧،3٧8 موارنة   
٧6،500 روم ارثوذكس  
٤6،000 روم كاثوليك  
53،500 مسيحيون آخرون  

٪5٤ = ١02،000 مجموع املسيحيني  
١٧6،000 سنرّة   

 ١5٤،000 شيعة   
53،000 دروز   

٪٤9 = 383،000 مجموع املسلمني  
٧85،000 املجموع للبنان كله 

احصاء العام ٢٠٠٥ التقديري
INED Institut National des Etudes Démographiques, Paris

٤،855،06٧ املجموع   
٪3٤ مجموع املسيحيني  

٪3١،5 شيعة    
٪29 سنة   
٪5،5 دروز   
٪66 مجموع املسلمني  

التوزيع الطائفي ملقاعد الربملان
نة، 8 دروز، 2 علويون 6٤ مسلم، 2٧ شيعة )مبن فيهم رئيس املجلس(، 2٧ سرّ

6٤ مسيحيون، 3٤ موارنة، ١٤ ارثوذكس، 8 كاثوليك، 6 أرمن، ١ بروتستانت، ١ مسيحيون آخرون

التوزيع الطائفي ملقاعد الوزارة )من اصل ٣٠(:
6 موارنة، ٤ ارثوذوكس، 3 كاثوليك، 2 أرمن، 6 شيعة، 6 سنة )مبن فيهم رئيس الوزراء(، 3 دروز، ١ اقليات

)فريد الخازن وبول سامل، االنتخابات االوىل يف لبنان ما بعد الحرب: االرقام والوقائع والدالالت، بريوت، دار النهار، ١993(

الملحق رقم ٢

رشكات الهولدنغ

يبلغ عدد رشكات الهولدنغ املسجلة يف لبنان 5٧ رشكة. ويف ما ييل نبذات تعريفية بأبرزها:

١- جمموعة فرعون
تأسست باسم روفائيل فرعون وأوالده سنة ١868. 

الزراعية، املنتجات  التأمني، األدوات الكهربائية املنزلية، األدوية  رئيس مجلس اإلدارة الحايل ميشال فرعون، تتبع له رشكات يف املصارف، 
الصناعية، األدوية والتجهيزات الصحية. 

تضم الرشكات اآلتية:
- بنك فرعون - شيحا، يرأسه ناجي هرني فرعون. 

- رشكة »فرعون هوم الين« PHARAON HOMELINE املنزلية تأسست ١9٤0
»تسيطر عىل كل جوانب مهنة التجهيزات املنزلية«: برادات، آالت غسيل، غساالت صحون، تلفزيونات، أجهزة تربيد AC افران، الخ. أبرز 

Frigidaire, Magic Chef,Thomson, Gaggeman, Fabir, Brandt, Sampo :األسامء التجارية
إضافة لرشكات املطابخ الجاهزة، التي تقول عنها املجموعة إنها تسيطر عىل أكرب حصة من السوق.

اللبنانية ١0-١2٪، لها فرعان  - رشكة Agripest تأسست ١985، لألسمدة واألدوات الزراعية ومبيدات الحرشات. حصتها من الزراعة 
Middle East Agripest وPolyclean يف اإلمارات.

- رشكة Pharaon Broadcast لتجهيزات التلفزيون وكيلة رشكة THOMSON GRASS VALLEY للتلفزة واإلنتاج والهوائيات 
وكامريات املراقبة، الخ. تأسست ١996

- Homeline Contracting تأسست ١99٧ للمقاوالت والبناء
- 3 رشكات السترياد الصيدليات واألدوية واألدوات والتجهيزات الطبية

- رشكة املخازن، للتخزين، تأسست ١995
- TABRIGAS MIDDLE EAST السترياد وتوزيع وتعليب غازات التربيد

- رشكة سفن قيد التأسيس
Home Appliances and Audio Video -

Société Fattal Holding SAL ٢- خليل فتال وأوالده
وتضم الرشكات اآلتية:

- ROMANCE املتخصصة يف استرياد مستحرضات التجميل، والعطور، والبياض والساعات الفخمة واألدوات الجلدية
نني - سجاير وأدوات للمدخرّ

- TUPPERWARE عبوات بالستيكية للمطابخ
- فرع الغذاء واملرشوبات: نحو 35 صنفاً، منها عرق فقرا، ونيبذ كفريا، وأنواع من األطعمة املستوردة، واملياه املعدنية، والشوكوالته، 

- رشكة KFF Health أبرز مستورد للصيدليات واملنتجات الصيدلية خالل الـ25 سنة األخرية. 

الطبقـات االجتمـاعية يف لبنـان
إثبـات وجـود
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- استرياد وتوزيع أغذية لألطفال، وأدوية، أفالم، بطاريات، أدوات حدائقية، مبيدات حرشات، شفرات حالقة، أدوات كهربائية.
- وكالة vega لاللكرتونيات 

- Magnet سلع استهالكية: قرطاسيات، تصوير، كهربائيات. أحذية، أدوات مطبخ، آالت منزلية، إنارة، بطاريات، تصوير، أقالم حرب، الخ.
Sony وكالة رشكة -

- Alliance التصاالت التليكوم
Sony Ericson, Sagem, Cellis, Naharnet وكاالت هواتف -

- Midexport رشكة متخصصة يف السجائر وأدوات التدخني منها سجائر غولواز وجيتان الفرنسية، وسيغار وسجاير دافيدوف، 
- رشكة التأمني Assurex SAL التي تأسست العام ١9٧8، مديرها العام ادوار فتال.

٣- هولدنغ كتانة. فرنسيس واشرل كتانة
- تأسست رشكة كتانة ١922. بدأت يف العمل يف النقليات بني بريوت - دمشق - بغداد - طهران. 

- لها فروع يف مرص واألردن والعراق وفلسطني والعراق. 
والسيارات  وااللكرتونية  الكهربائية  واألدوات  الطبية  والتجهيزات  واألدوية  والسجائر  السيارات  يف  األجنبية  الرشكات  وكاالت  تتعاطى   -

والسياحة واالتصاالت.
- مصنرّفة يف مجلة فوربز األمريكية الرقم ٤٧ بني املئة رشكة األكرث تأثرياً يف منطقة الرشق األوسط والثالثة بني الرشكات العربية من هذه الفئة 

.)20١3/٧/١(
من ضمن ما متلك، وكاالت الرشكات واألصناف اآلتية:

- سجاير: مارلبورو، مرييت، تشسرتفيلد، فيليب موريس
- سيارات: فولكسفاغن، أُودي، سكودا

- اتصاالت: سيمنس، آلكاتيل
- طاقة: سيمنس

Buhler آالت صناعية: بوهلر -
Schering-Plough, Evenflo :صيدليات -

Steris, Radiometer Copenhagen :تجهيزات طبية -
G&E, Ariston, Balck and Decker, Vetrella, RCA General Electric :أدوات وآالت كهربائية -

- وهولدنغ كتانة رشيكة لهولدنغ فرعون يف مشاريع عدة. وهي الحالة الوحيدة التي عرثنا عليها من الرشاكة بني أرس األوليغارشية.

٤- هولدنغ الشّماس
أسس الرشكة األصلية لتوزيع النفط جرجي نقوال الشامس تحت عنوان Etablissements Georges N. Chammas العام ١9١0. يرأس 
 Chammas Trading Contracting and Transport لها  Phoenician Oil Co. SAL. وتتبع  ابنه نقوال جورج شامس مجلس إدارة 

Company SAL, ELF-MED SAL, Distribution SAL, Interdist SAL, RT21-France
 Chammas Real Estate SAL Hiperdist SAL, Unidist Holding و MEDCO ونقوال شامس هو نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
 .Caretek SAL و Computer Info Systems وهي الرشكات التي يرأس مجالس إداراتها أخوه، رميون جورج شامس، يضاف اليها SAL

ويف املقابل، يحتل رميون مركز نائب رئيس مجلس إدارة الرشكات التي يرأس أخوه نقوال مجلس إدارتها. 

5- جمموعة صحناوي
تأسست يف لبنان ١929 من قبل مرتي وانطون صحناوي. الحقل األصيل للمواد األولية، ثم التنويع: مساهمة يف تأسيس رشكة طريان آر ليبان، 
اللبنانية يف شكا. مزيد من تنويع النشاطات خالل الحرب أبرزها تدعيم قطبها  اللبناين، أبرز املساهمني يف رشكة الرتابة  البلجييك  والبنك 

املرصيف، مجموعة سوسييتيه جرنال. مساهمة يف ١5 رشكة تغطي كل فروع االقتصاد تقريباً يف لبنان والرشق األوسط. 
 Societe Generale تتبع للهولدنغ رشكات يف السياحة، العقارات، اإلعالم، الفنادق، الخ. ويف املصارف واملالية، بنك سوسييتيه جرنال يف لبنان

Fidus Wealth Management )ومؤسسة فيدوس إلدارة الرثوات )فرنسية ،de Banque au Liban SGBL
ً رئيس مجلس اإلدارة انطون صحناوي. الذي هو يف الوقت نفسه نائب رئيس SGBL يف االردن. ويتبع للهولدنغ أيضا

- رشكة اإلعالم News Media التي تصدر مجلة Executive االقتصادية باللغة اإلنكليزية. 
 Oceanea ًومنتجعاً سياحيا Tabkha و La Centrale مطعمي -

- ورشكة Sehnaoui et Fils التجارية التي ال تزال تتعاطى تجارة املواد األولية وتستخدم البواخر لتفريغ السلع يف مرفأ بريوت. 

٦- آل فاضل، موريس وابنه روبري 
ميلك 80٪ من رشكة ABC للمخازن الكربى التي أسسها موريس فاضل العام ١936. وقد توىل النيابية عن املقعد األرثوذكيس يف طرابلس 

لعدة مجالس وورثه ابنه روبري يف األعامل ويف النيابة.

AZA Holding 7- آل األزهري، نعمان االزهري وأوالده اسمر
رئيس مجلس إدارة بنك لبنان واملهجر BLOM Bank الذي تأسس ١95١.

 Banque Banorabe وقد كان سابقا يعمل تحت اسم Bank of Syria and Overseas البنك يديره ابنه سامر ١99٧-200١ وهو مدير
املتشارك مع BLOM يف باريس.

 Bank of أبرز املساهمني آل أزهري ١3،2٪ بالرشاكة مع .BLOM للتأمني املرتبطة بـ Arope Insurance وسامر رئيس مجلس إدارة رشكة
New York 3٤،3٧٪ وآل شاكر ١0،39٪.

وتتوزع األسهم يف املرصف كاآليت: تسيطر رشكة آزا هولدينغ التي متلكها عائلة األزهري عىل معظم األسهم فيها عىل 9،3 يف املئة من األسهم. 
بلوم، يف حني أن األسهم  التي تسيطر عائلة األزهري عىل معظم األسهم فيها، عىل ١،8٪ من أسهم  رشكة املساهمون املتحدون،  ومتتلك 
البنك، فيملك باسم شاكر  الجنسية وابن أحد مؤسيس  اللبناين   - السعودي  أما غسان شاكر،  لة باسم عائلة األزهري نسبتها ٪2،9.  املسجرّ
هولدنغ 5،3٪ من األسهم، ومتلك زوجته ندى العويني )ابنة الرئيس حسني العويني، أحد مؤسيس البنك( 5٪ من األسهم. وتتمثل عائلة 
جارودي )نسبة اىل شفيقة جارودي، زوجه الرئيس العويني، عن طريق مروان جارودي، عضو مجلس االدارة( بـ 3،5٪ اضافة اىل بنك أوف 

نيويورك الذي ميلك 3٤،3٪ وبانوراب هولدنغ )التابع ألل االزهري هو ايضا( ١3،5٪ وآخرون.
تتبع لبنك بلوم رشكات ميلك البنك أكرث من 50٪ من أسهمها وهي:

- رشكة آروب للتأمي Arope 88،93٪ من أسهمها للبنك و ١،١8٪ للمساهمني يف البنك(، 
- بنك بلوم للتنمية. يتألف مجلس إدارته من: عمر األزهري رئيسا. سعد األزهري. نيكوال سعادة. حبيب رحال ممثل بلوم، فادي عسريان 

ممثل بلوم لألعامل، جوزف خراط، مروان جارودي، اعضاء.
- بنك بلوم لألعامل 99،9٪ من أسهمه لبلوم. رئيس مجلس االدارة سعد األزهري. واألعضاء بنك لبنان واملهجر، جوزف خراط، مروان 

جارودي، سامر األزهري، حبيب رحال، نقوال سعادة.
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إثبـات وجـود



٨9

٨- جمموعة ابو عضل، لبنان. 
ل اآلن590 موظفاً تعمل رشكاته العرشون يف  مجموعة رشكات أسسها جورج ابو عضل العام ١9٤٧. وتأسس الهولدنغ ١992العام وهو يشغرّ
لبنان وسوريا واالدرن. وتتعاطى سلرّة من االصناف منها وكالة كولغيت - باملوليف، يف املرشق العريب وأدوية ومستحرضات تجميل وعطور 
 3M  ووكاالت مختلف ماركة ومتثرّل املجموعة سبع رشكات لالدوية ومثاين رشكات صيدالنية  ووكاالت ساعات وحقائب فاخرة وازياء وثياب

من ماركات عاملية 

 WIDRISS Holding Lebanon SAL 9- وفيق ادريس
WIDRISS International Holding SAL السترياد وتصنيع وتوزيع املنتجات الغذائية، والتعليب، واملقاوالت واالنشاءات. 

تتبع للهولدنغ 23 رشكة 8 منها دولية تعمل يف بريطانيا والدمنارك واليونان، و ١5 محلية.
TRIPAK Food Industries SAL متخصصة يف التعليب وحفظ االغذية.

١٠- زاخم انرتناشيونال.
مجموعة رشكات للمقاوالت دولية، والهندسة واالستثامر. تأسست العام ١963 يف لبنان وتشمل عملياتها الرشق االوسط وافريقيا. لها مكاتب 
يف بريوت ولندن وهيستون )الواليت املتحدة االمريكية( ونايرويب. متخصصة يف حقول الهندسة والبناء ألنابيب البرتول، وخزانات الوقود، 
، وترصيف  عت ونورّعت اعاملها وخدماتها لتشمل أنظمة توصيل املياه، والريرّ ومحطات الضخ والتجميع، واملصايف واملصانع. ومع الوقت وسرّ
املياه املبتذلة، ومدرّ أنابيب املياه، وبناء الطرق واالوتسرتادات واملباين واملجمعات السكنية واملستشفيات وأحواض السفن والفنادق ومرابع 

الرتفيه.

١١- جمموعة آل عبجي.

انشطة متنوعة يف الصناعة والوكاالت والتوزيع للمواد االولية الكياموية، واالدوية الزراعية، والسجاد، واالثاث، والسلع االستهالكية، واالغذية 
يف الرشق االوسط واوروبا. 

١٢- دّبانة غروب.
أدوية ومواد وآالت زراعية، اتصاالت، هندسة زراعية، مقاوالت وبناء، خدمات اتصاالت. 

١٣- اسرادار هولدنغ
ميلكه االخوة ماريو وجو وماريوس سارادار. ويتبع له 3 مجموعات هولدنغ. 

Holding Joe Saradar رئيس مجلس ادارته ماريو سارادار الذي ميلك 50٪ من اسهم Holding Mario Saradar SAL -
Holding Marius Saradar رئيس مجلس ادارته جو سارادار، ميلك 53٪ من ،Holding Joe Saradar -

- Holding Marius Saradar يرأس مجلس ادارته ماريوس سارادار. ويتبع لهولدنغ سارادار، بنك سارادار الذي تأسس العام ١9٤8 
 Saifi 415 و Fonciere Saifi و Gemmayzeh Village واندمج مع بنك عودة. وله مشاريع عقارية يف االرشفية، ورشكات عقارية هي

اضافة اىل حصص يف مصنع كرتون Soliab ووكالة سفريات Blue Way »بلو واي«.

١٤- هولدنغ عودة
يتبع له بنك عودة الذي تأسس سنة ١962 ورئيس مجلس ادارته رميون عودة. وقد اشرتى بنك عودة Cairo Far East Bank بفروعه 

االسالمية واندمج مع بنك سارادار.
الحصص: آل عودة ٧،02٪، سارادار 6،٧٤٪، مع مساهمني من الكويت واإلمارات: آل حومازي الكويتيون 6،١2٪، آل الصبرّاح ٤،8٤٪، الشيخ 

٪28،29 Deusche Bank ذياب بن زايد آل نهيان، ابو ظبي، 5،١١٪ والبنك االملاين

١5- HGI Corporation حّداد غروب انرتناشيونال، لبنان. 
عدة رشكات يف لبنان وليبرييا. 

١٦- SAYCO Holding SAL اسيكو هولدنغ ش م ل.
اسسها آرا يريافانيان )نائب اسبق(. وريثه شاهيه سريج يرييفانيان حورّل الرشكة اىل SAYFCO يف العام 200٤. متخصصة يف السكن املتوسط 

الكلفة يف منطقة املنت بالدرجة االوىل.

١7- جمموعة المّر

أسسها ميشال املر من خالل اعامل له يف افريقيا. يديرها ابنه الياس املر، منذ العام ١993. تضم اكرث من 25 رشكة ومؤسسة تتعاطى البناء، 
املقاوالت، الرتميم، تجارة العقارات، التوزيع، الهندسة، التصميم، واالمن.

تتبع لها رشكتان عقاريتان هام Societe Immobiliere de Development SAL, Grands Travaux Intercontinents SAL العاملة 
منذ ١95٧ ويتبع لها مجمع Halat sur Mer السياحي.

١٨- هولدنغ جوزيف طربيه
رئيس مجلس ادارة مجموعة Credit Libanais االعتامد اللبناين، رئيس جمعية املصارف، رئيس الرابطة املارونية 200٧.

١9- هولدنغ آل قّصار، عادل وعدنان
ار هو رئيس مجلس ادارة فرانسبنك واخوه عادل نائب الرئيس. وللبنك اكرب شبكة فروع يف لبنان ١0٧ فروع وموجود يف تسعة  عدنان قصرّ
بلدان عربية. والبنك اقدم مرصف يف لبنان تأسس فرعا لبنك فرنيس وتحول اىل ملكية لبنانية فرنسية مشرتكة العام ١963 واشرتاه االخوان 
قصار العام ١980 من ماليك ابرز أسهم فيه آل صباغ. وفرنسبنك، الذي يضم حصصا لرأس مال فرنيس وكويتي. وهو مساهم كبري يف بنك 

رت ارباحه بـ ١٤6 مليون دوالر للعام 20١0 والودائع بعرشة مليارات تقريبا. بريوت والبالد العربية بنسبة 3٧، 06٧٪ منذ العام 2005. قدرّ
بدأ عدنان قصار نشاطه االقتصادي كرشكة تجارية مع اخيه عادل وهو من اوائل رجال االعامل اللبنانيني الذين فتحوا خطا تجاريا مع الصني، 

ومن ثم مع فرنسا واملجر وكوبا وهونغ كونغ. وكيل رشكات طريان برتغالية وكوبانية وتونسية ومجرية. 
وعدنان خريج حقوق من اليسوعية. ترأس غرفة تجارة وصناعة بريوت منذ العام ١9٧2 وال يزال يرأسها بعد اربعني سنة. وقد أسهم يف 

تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يف لبنان، وترأس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العريب. 
وعدنان قصار هو بحق بطريرك رجال االعامل بل قل قائد حزبهم. شغل منصب وزير االقتصاد والتجارة 2003-200٤ ووزير دولة 2009-20١١. 

اس حول االجر االجتامعي.  ولعب دورا بارزا يف التفاوض مع الجرنال ميشال عون يف النزاع االخري بني الهيئات االقتصادية والوزير رشبل نحرّ
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٢٠- هولدنغ فرانسوا باسيل
مؤسس ورئيس مجلس ادارة »بنك بيبلوس« جاء اىل املالية من الحرير والدباغة.

اآلن يرأس مجلس االدارة ابنه سمعان فرانسوا باسيل.

٢١- جمموعة INDEVCO - آل افرام، جورج واخوته انطوان وشفيق ونعمة
وآل افرام هم اصحاب احد ابرز املجمعات الصناعية يف لبنان. متلك مجموعة INDEVCO ال اقل من 38 رشكة النتاج الورق والبالستيك 
واملرشوبات واملحارم الورقية وورق االملنيوم وأكياس النفايات. الخ. وتعمل يف البناء والصناعة وانتاج املواد الصيدالنية واالدوية، واالدوات 

واللوازم الصحية والطبية ومستحرضات التنظيف. وتشمل عملياتها منطقة الرشق االوسط.
وتحتلرّ SANITA املرتبة االوىل يف لبنان يف قطاع املستحرضات الصحية

تويف جورج افرام العام 2006 وخلفه اخواه شفيق ونعمة. نعمة هو رئيس »جمعية الصناعيني«.
INDEVCO وهي رشكة تابعة ملجموعة Interstate Resources وانطوان رئيس مجلس ادارة

توىل جورج منصبا وزاريا لكنه استقال منه لخالف عىل سياسات الحكومة. 

٢٢- آل دلول: نزار وعيل 
 Comium Group ثم Libancell وبعدها International Technologies Integrated ITI اوالد النائب والوزير محسن دلول. أسس نزار
وهي من الرشكات الرئيسة يف االتصاالت يف ليبرييا وسائر افريقيا. اخوه عيل هو رئيس مجلس ادارة Vego Group الذي تأسس العام ١995 
رت ارباح رشكتي الخلوي  لت الهاتف الخلوي خالل السنوات ١99٤-2002 قدرّ وكان ميلك اكرثية اسهم رشكة Libancell الرشكة التي شغرّ
 Comium للعام ١998 بـ ٤٤0 مليون دوالر. واملجموعة وكيلة رشكتي إريكسون وموتوروال يف لبنان. وعيل هو نائب رئيس مجلس ادارة

التي يرأسها اخوه نزار.

٢٣- آل تاج الدين، عيل حسني وقاسم حسني تاج الدين
عيل قائد عسكري سابق يف حزب الله ومن ابرز اداريي »جهاد البناء« عمل يف غامبيا ويف الكونغو وآنغوال يف التجارة الدولية والعقارات. 

رشكته Tajco مترّهمة برشاء العقارات ملصلحة حزب الله. 

٢٤- Chagoury Group جمموعة ِجلبري ورونالد اشغوري
تأسست العام ١9٧١ يف نيجرييا وبينني. وتتبع لها اكرث من عرشين رشكة عاملة يف البناء والعقارات، والسياحة والفنادق، واالتصاالت والصناعة 
والتكنولوجيا العالية. ومجموعة شاغوري من ابرز الرشكات املجمعة العاملة يف افريقيا ويف نيجرييا خصوصا حيث يعمل يف مؤسساتها االلوف 
من العامل واملوظفني، بحسب موقعها االلكرتوين. متلك الرشكة اربع مطاحن، شيرّدتها العام ١9٧8، ومصانع للزجاج والبالستيك واالثاث. اما 
قسم البناء فيشمل رشكة هندسة مدنية ورشكة نقل. اما فرع املجموعة العقاري فعاكف عىل بناء مجمعات سكنية فخمة، اضافة اىل مرشوع 

لبناء مدينة جديدة عىل ارض مردومة من البحر. ويتبع ملجموعة شاغوري فندق ورشكة كاترينغ ومستشفى ومجمعات سكنية.

٢5- M1 هولدنغ آل ميقايت. 
والطاقة.  بالتجزئة،  والبيع  والعقارات،  التلكوم،  عىل  تركيز  مع  نشاطات  عدة  لها  عائليا  مملوكة  رشكة   M1 GROUP LEBANON

m1group.com
املليارات حسب مجلة  الرقم 3٧ عىل الئحة اصحاب  بـ 2،5 مليار دوالر. ويحتل  ثروته  رة  املقدرّ اسسه طه ميقايت، شقيق نجيب ميقايت، 

»فوربز«. 
وبدأت الرشكة يف البناء مبا هي Arabian Construction Company يف ابو ظبي العام ١96٧. ويف العام ١983، انتقل االخوان ميقايت اىل 
تأسيس رشكة Investcom العاملة يف حقل االتصاالت يف السودان وليبرييا واليمن. وتبعت لها رشكة اتصاالت T 1 التي بيعت للمجموعة 
الجنوب افريقية MTN مببلغ 5،5 مليارات دوالر ولكن هولدنغ M1 ال يزال يساهم يف الرشكة. وقد ارتفعت قيمة هولدنغ آل ميقايت خالل 
٧ سنوات من 30 مليوناً اىل مليار دوالر. والرشكة مسجلة يف بورصة لندن وديب. وقد أدار آل ميقايت رشكة الخلوي اللبنانية Cellis خالل 
رت ارباح رشكتي الخلوي للعام  االعوام ١99٤-2002 حيث امتلك االَخوان فيها ثلث االسهم، والثلثان الباقيان لفرانس تيليكوم الفرنسية. وقدرّ
١998 بـ ٤٤0 مليون دوالر، كام ورد اعاله. وعندما حال الرئيس اميل لحود دون خصخصة رشكتي الخلوي وفرض انتقالهام اىل ملكية الدولة 

العام 2002، باع االَخوان ميقايت حصتهام يف »سيليس« اىل فرانس تلكوم. 
وقد تولت رشكات االخوين ميقايت تشغيل رشكة الهاتف الخلوي السورية Areeba »آرييا« وهي الرشكة االخرى ذات االمتياز الحرصي اىل 
جانب رشكة »سريياتل« لرامي مخلوف. واملعروف ان آل ميقايت نالوا امتياز التشغيل هذا مجانا، بسبب العالقة الوثيقة بأرسة االسد الحاكمة، 
فيام العادة ان تدفع الرشكات عرشات ماليني الدوالرات لقاء رخصة تشغيل الهواتف الخلوية. وقد استثمر آل ميقايت االمتياز السوري بني 

200١ و 200٧ ثم باعوا رشكة T 1 اىل MTN الجنوب افريقية.
وملا كان ال يستقيم اي بزنس دون ان يكون له فرع مايل، فقد اشرتى هولدنغ ميقايت رخصة British Bank of Lebanon »بنك لبنان 

 British Bank of the Middle East )BBME( »الربيطاين« من »البنك الربيطاين للرشق االوسط
- M1، التي يديرها عزمي ميقايت ابن طه ميقايت، تتبع له عدة رشكات عاملة يف العقارات والبناء واالتصاالت واالستثامر املايل والطريان 

والنفط.
- M1 Limited العاملة يف قطاع االتصاالت، كانت متلك اكرب حصة غالبة يف رشكة االتصاالت يف جنوب افريقيا، وهي من اكرب رشكات 

الخلوي العاملة يف البلدان النامية.
- M1 املالية. متلك محفظة كبرية للمساهامت يف االسواق املالية وسندات الخزينة. ومتلك منذ 20١2 اسهام يف رشكة »ساينزبوري«، ثالث 
 LIBANPOST اكرب شبكة سوبر ماركيت يف بريطانيا، و ١٤٪ من اسهم بنك عودة )كانون الثاين/يناير 20١0( و ٤6٪ من أسهم رشكة

التي تستثمر الربيد اللبناين.
- M1 Travel للنقل والسياحة.

- M1 Real Estate رشكة عقارية مركزها إمارة موناكو متلك محفظة غنية من العقارات يف اوروبا وامريكا والرشق االوسط وخربة ٤0 
ع STARCO ومجمع GEFINOR يف  سنة يف حقل العقارات والبناء. وآخر مشرتيات نجيب ميقايت العقارية يف العام 20١3 مجمرّ

مدينة بريوت. 
- M1 Commercial Jets وهي رشكة تشغيل وتأجري طائرات خاصة لرجال االعامل متلك خمس طائرات وتفاوض عىل رشاء عدد مامثل. 
- M1 لالزياء. متلك عدة رشكات أزياء دولية فخمة. وقد اشرتت يف العام Faconnable 200٧ االمريكية من كربيات رشكات االزياء يف 

العامل و M1 اكرب مساهم يف مجموعة MTN لتجارة الجملة والنقل والعقارات والنفط والطاقة.

 Safadi Group Holding ٢٦- هولدنغ صفدي
نائب عن طرابلس منذ العام 2000 ووزير يف االعوام 2005-200٧، و 200٧-2008، توىل حقائب املياه وكهرباء واالقتصاد والتجارة. تتبع 

للهولدنغ مصارف ورشكات عقارات وبناء وطريان واتصاالت وسياحة وصناعة.
وصفدي »وسيط سعودي رئييس«، حسب تعبري جريدة »الغارديان« الربيطانية يف كانون االول/ ديسمرب 2006. عمل يف العام ١9٧5 مع 
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رشكة BAE العقارية التي ميلكها أمراء سعوديون وبنى مجمعات سكنية. ويف لندن أدار اعامل االمري تريك بن نارص، ابن االمري سلطان، قائد 
سالح الجو السعودي، وعمل بعدها يف فرع UK Jones Consultants and Allied Maintenance يف العربية السعودية. استقر يف لبنان 

يف العام ١995. 
مصالحه الربيطانية يف Stow Securities )رأساملها 200 مليون جنيه(. ومع ان اسمه ال يظهر عىل الرشكة اال ان معظم املساهمني يف الرشكة 
كيانات مغفلة مسجلة يف جرييس وجبل طارق، فيام املساهم الذي يظهر اسمه هو العقيد احمد ابراهيم البحريي، القائد السابق لسالح 
الجو السعودي. وتوظف رشكته »ستو« يف الرشكة السعودية Saudi Tag. وقد استثمر الصفدي مع زميله السوري وفيق سعيد، والعامل 
يف املجاالت ذاتها، يف رشكة British Mediterranean Airways التي تدير خطا جويا بني انكلرتا والرشق االوسط. واملدير العام لرشكتهام 
هو Charles Powell، مستشار سابق يف الشؤون الخارجية لدى رئيسة الوزراء الربيطانية مارغريت ثاترش، عرف عنه انه من املتورطني يف 

فضيحة »الياممة« مع االمري بندر بن سلطان. )رحموين: 2006(.

٢7- رسكيس غروب انرتناشيونال 
ميلك مطعم قرص السفراء، ووكالة سيارات وشاحنات سامسونغ، ووكالة طريان بيالروسيا »بيالفيا«، ووكالة ساعات وبيوتات ملبوسات.

MALIA ٢٨- هولدنغ ماليا
تتبع له عدة رشكات يف االنتاج وتوزيع والرتويج ملستحرضات التجميل، واملواد الصيدالنية والسلع االستهالكية. ملك جان وجاك رصرّاف. من 

ابرز مشاريعه استثامرات يف اقليم كردستان العراق. 

٢9- Averda اسبقا، »جمموعة سّكر للهندسة«
تتبع لها عدة رشكات يف مجاالت الهندسة واملقاوالت والبناء والتنظيفات، لها وكالة حرصية للتنظيفات يف بريوت وعدد من الضواحي والقرى 

املجاورة عن طريق رشكة »سوكلني«. الراجح رشاكتها يف هذا املرشوع مع آل الحريري.

٣٠- جمموعة البحر االبيض المتوسط القابضة - ورثة رفيق احلريري
 Abdali لبنان واالردن، مساهم رئييس يف  العقارات يف  العاملة يف   Horizon Development بهاء الحريري. تقدير ثروته 3 مليارات.   -

Investment and Development Co التي تدير مرشوع عقاري يف وسط عامن عىل غرار سوليدير يف بريوت
- سعد الحريري. تقدير ثروته ١،9 مليار. املساهم االكرب يف Saudi Oger للبناء والعقارات واالتصاالت، تتبع لها Oger Telecom رشكة 

اتصاالت يف الرشق االوسط وافريقيا
- فهد الحريري. تقدير ثروته ١،٤ مليار دوالر

 IRAD و Bank Med SAL و Holding Bank Med محمد الحريري. االخ االكرب لرفيق الحريري. رئيس مجلس ادارة هولدنغ بنك ميد -
AL-MAL Investment HOLDING و Investment Holding

يعترب بنك ميد البنك الثالث يف لبنان من حيث حجم املوجودات والخامس من حيث األرباح. وميتلك املرصف معظم األسهم يف رشكتي: 
ميد بنك للتأمي، وميد غلف للتأمي، وميد الدارة العقارات. وتتبع له املصارف االتية: 

- املرصف اللبناين السعودي: ال مركز له وال معطيات عنه، مع انه ال يزال مسجالً كمرصف عامل، رئيس مجلس ادارته محمد الحريري، 
ومديره نعمة صباغ. 

- بنك ميد لالستثامر، رئيس مجلس ادارته محمد الحريري.
- رشكة سوليدير انرتناشيونال العقارية. مملوكة بنسبة 39٪ من سوليدير بريوت. وباقي املساهمني من الخليج وصناديق دول ومصارف 

ر قيمة مشاريعها يف  )عودة، وبنك ميد(. تأسست العام 200٧ ألن سوليدير بريوت ال يحق لها العمل خارج العاصمة اللبنانية. وتقدرّ
السعودية ولبنان مبلياري دوالر. 

ذ سوليدير انرتناشيونال مرشوع وادي قرطبة وهو تجمعات تجارية واقتصادية وسكنية لالجانب عىل مساحة 2٧0  - يف السعودية، تنفرّ
الف مرت مربع قرب مطار امللك خالد. وهذا املرشوع االخري مملوك لسوليدير ١00٪، وموزعة ابنيته عىل نحو 600 عقار بني فيالت وشقق 

ر تكلفته بـ 600 مليون دوالر. وتقدرّ
- مجمع سكني لالجانب عىل مساحة ٤0 الف مرت مربع مملوك مناصفة بني سوليدير واحد االمراء السعوديني.

- يف جدة، مرشوع »غولدن تاور« وهو برج سكني من ٤8 طابقاً مناصفة بني سوليدير ورشيك سعودي.
- صندوق استثامري عقاري برأسامل قدره 600 مليون ريال.

- يف عجامن )االمارات العربية املتحدة( مجمع سكني وسياحي وفندقي عىل ٤00 الف مرت مربع كلفته 550 مليون دوالر. 
- مرشوع بناء منطقة سكنية مقفلة يف الحازمية، لبنان عىل موقع مستشفى العصفورية لالمراض العقلية سابقا، عىل اراض تبلغ مساحتها 
90 الف مرت مربع تضاف اليها أراض محيطة مساحتها 20 الف مرت مربع. ومتلك سوليدير 35٪ من اسهم املرشوع والباقي لرشكاء لبنانيني. 

وموعد االنجاز 20١٧. )السفري، 20١3/9/9(

٣١- هولدنغ جمموعة شويري
يعمل يف حقل اإلعالن يف لبنان، واالمارات، واململكة العربية السعودية، والكويت، ومرص، وفرنسا، واملغرب، وُعامن.

انطوان شويري: بدأ محاسبا يف رشكة املنشورات الرشقية التي تصدر االسبوع العريب وماغازين آلل ابو عضل. يف الحرب غادر اىل فرنسا 
وأسس La Régie générale de presse. والهولدنغ يخدم ١٧ محطة فضائية و ١١ مطبوعة دورية و ٧ محطات اذاعة اضافة اىل اكرب شبكة 

ل ٤25 موظفا. لالعالنات يف دول مجلس التعاون الخليجي. ويشغرّ
وكان انطوان شويري عضوا يف مجموعة رجال االعامل املتحلقة حول بشري الجميل، قائد القوات اللبنانية، ثم إنحاز اىل سمري جعجع عندما 
توىل هذا القيادة، وشهد مع جعجع ضد بيار الضاهر يف الدعوة التي اقامها جعجع السرتداد تلفزيون »إل. يب. يس.« من الضاهر. والشويري، 

الذي كان ناشطا يف املجال الريايض، كان ايضا من ممويل حزب القوات اللبنانية. 
وسائل االعالم التي تخدمها مجموعة شويري: إل. يب. يس. آي، النهار، لوريان-لوجور، السفري، كومريس ُد لوڤان، نون، انرت راديو )٤ محطات 

Spacetton اذاعة( وخارج لبنان: ال يب يس سات، ام يب يس، العربية، تلفزيون الجزيرة، قناة الجزيرة الرياضية، سبيستون
تقدير اإلنفاق عىل االعالن يف لبنان )200٤( حوايل 95 مليون دوالر وهو 5،9٪ مام ينفق عىل االعالن عربيا، تتواله ١2 وكالة اعالن، اثنتان 
منها تزيد قيمة اعاملها عن 8 ماليني دوالر )واحدة منها تابعة ملجموعة الشويري( واربع بني 2-8 ماليني وست رشكات بأقل من مليونني 

) كومريس ُد لوفان، يناير 2006( 

٣٢- دّباس هولدنغ
رئيس مجلس االدارة روبري دباس: مقاوالت يف الكهرباء واالنارة، وروبري دبرّاس كان احد رشكاء رفيق الحريري يف املقاوالت. 
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رشكات كربى
اىل هؤالء ميكن ان يضاف عدد من كربيات الرشكات غري املسجلة مبا هي رشكات هولدنغ تعمل يف حقول النقل واالتصاالت واملحروقات 
ووكاالت السيارات واملقاوالت واالمن والطريان وغريها. والالفت ايضا هنا غلبة الطابع العائيل وإن يكن هناك بعض الرشاكات املعقودة بني 

العائالت. 
- SOLIDERE رئيس مجلس االدارة نارص الشامع، نائب الرئيس نبيل مجيد بستاين

- كوجيكو اويل كومباين - بهيج ابو حمزة
- G.I. Company مدير عام نبيل بازرجي: نقل بحري

- بسول وحنينة: وكاالت سيارات
- كازينو لبنان

- EAN Lebanon رئيس مجلس االدارة روبري دباس، نائب رئيس فؤاد حدرج، عضو رباح ادريس
- FTML Cellis: هاتف خلوي، اتصاالت

- Future Security ملالكها فؤاد مخزومي: صناعة، رشكة أمنية خاصة
- Gargour and sons وكاالت سيارات مارسيدس. رئيس مجلس االدارة توفيق غرغور

- Libancell: هاتف خلوي، اتصاالت
- MIDDLE EAST AIRLINES رئيس مجلس االدارة محمد الحوت، عضو مجلس االدارة مروان نجيب صالحة 

- .Phoenicia Hotels Co عضو مجلس االدارة مروان نجيب صالحة
- Rimco Group رئيس مجلس االدارة فايز رسامني

- Saad and Trad Company املدير العام ميشال طراد١٧

١٧- بعض املراجع
www.pharaon.com
haddadgroup.com
www.fattal.com.lb

obegigroup.com
 debbanegroup.com

 holdal.com.lb
zakhem.com
widriss.com

www.arabdecision.org/inst_brows_3_4_12_1_3_17.htm القرار العريب
 zawya.com زاوية

www.Lebweb.com/dir/lebanon-holding-companies 
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كتب
- الياس البواري، تاريخ الحركة العاملية والنقابية يف لبنان، ١٩٠٨-١٩٤٦، بريوت، دار الفارايب، ١9٧9.

- عدنان الحاج، محطات اقتصادية ٢٠٠٥-٢٠٠٨، كتاب السفري/دار الفارايب، بريوت 2009.
- إيليا حريق، من يحكم لبنان؟، دار النهار، ١9٧2.

- كلود دوبار وسليم نرص، الطبقات االجتامعية يف لبنان، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، ١982.
- غسان الشالوق، الطبقة الوسطى يف التجربة اللبنانية، بريوت، 200٧.

- الفضل شلق، تجربتي مع الحريري، بريوت، دار العلوم، 2006.
- عيل الشامي، تطور الطبقة العاملة يف الرأساملية اللبنانية املعارصة، بريوت، دار الفارايب، ١98١. 

- جورج عيش وغسان عيرّاش، تاريخ املصارف يف لبنان، بنك عودة، بريوت200١.
- نجاح واكيم، األيادي السود، رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش، الطبعة الثالثة والثالثون، بريوت، 2002.

- غربييل منىس، يف سبيل نهضة اقتصادية لبنانية يساهم فيها لبنان املغرتب، بريوت، ١950.
- اييل يشوعي، اقتصاد لبنان، مكتبة لبنان، بريوت، ١995.

مقاالت ودراسات
- رشا أبو زيك، »مافيا املال«، جريدة املدن اإللكرتونية، 20 آذار 20١3.

رشا أبو زيك، »الجمهورية املرصفية اللبنانية«، جريدة املدن اإللكرتونية، 28 شباط 20١3. 
- رشا أبو زيك، »مجلس اإلمناء واإلعامر ضابط إيقاع املحاصصات«، األخبار، 28 كانون الثاين 20١2. 

- رشا أبو زيك، »خارطة كارتيل النفط يف لبنان«، األخبار، 22 شباط 20١١. 
- رشا أبو زيك، »اللوحة البشعة للسوق العقارية«، األخبار، 2١ حزيران 20١0. 

- رشا أبو زيك، »جنون الفساد: صحة اللبنانيني يف خطر«، األخبار، ١5 ترشين األول 20١0. 
- رشا أبو زيك، »السنيورة يهدد صحة اللبنانيني ملصلحة شقيقه«، األخبار، ٤ ترشين الثاين 2008. 

- رشا أبو زيك، »سامي حداد يعرتف بتغطية نهب املال العام«، األخبار، 30 أيار 2008. 
- رشا أبو زيك، »إنه زمن املطاحن« األخبار، 3 كانون الثاين 2008.

- رشا أبو زيك، »كارتيل استرياد الحديد يعزز احتكاره للسوق« األخبار، ٧ أيلول 200٧. 
- رشا أبو زيك، »٤ رشكات تحتكر استرياد الزفت وتوزيعه« األخبار، 3 ترشين األول 2008

ص. نُعيْت وُدفنت عرشات املرات«، األخبار، ٤ ايلول 20١١. و، »الطبقة الوسطى تتقمرّ - رىب ابو عمرّ
- »استطالع لجريدة النهار عن آراء التالميذ يف الحرب والسلم: 99٪ من الصف الخامس ابتدايئ أجمعوا عىل انتشار الفقر يف لبنان، ٧6٪ 

وصفوا الرؤساء باألغنياء«، النهار، 29 ترشين األول ١998.
- »استقصاء »ماء-داتا« لـ النهار عن وجوه الفقر يف لبنان، النهار، ١٤ كانون األول ١996.
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- »اتساع الطبقة الوسطى وتدين القدرة الرشائية«، النهار، ١9 ترشين الثاين ١996.
- مروان اسكندر، »رياح اإليثار واالستئثار يف لبنان. الطبقات املتوسطة مستعدة ملقايضة الحرية الكذوبة بأي نظام آخر يرضب االحتكار 

ويزيل مواقعه«، النهار، 23 ابريل ١9٧٤.
- مروان اسكندر، »كالسيكية التقهقر«، النهار، ١١ كانون األول، 2009.

- مروان اسكندر، »االنفتاح العريب وأهميته للبنان يف عرص العوملة«، النهار، 28 حزيران 2009.
- غسان األمني، »رئيس نقابة الصيادلة يتحدث«، النهار، ١3 يناير ١996.
- شكري البخاش، قبل وبعد، الحزب األول ١٩١٨-١9٤١، بريوت ١953.

- أحمد بعلبيك، »التقرير اللبناين للتنمية البرشية«، النهار، 26 ترشين األول 2009. 
- هشام البساط، »حركة الودائع املرصفية ١96٤-١9٧0«، الطريق، العدد 3، آذار ١9٧١، السنة 30، ص 65-٧١.

- حليم بركات، »الِدين والطبقات االجتامعية: أدوات التوزيع والتجاوز«، السفري، ١6-١8 ايار ١989.
- فيوليت بلعة، »دراسة عن أتعاب األطباء تقرتح مخططاً اسرتاتيجياً لتحديد حاجة سوق العمل: 20٪ من األعىل دخالً يستأثرون بـ ٧6٪ 

من إجاميل األجور الطبية/اعتامد نظام الـمجموعة املتعاونة« لتوفري بيئة عمل مناسبة« النهار، 3١ كانون الثاين، 2006.
- كامل ديب، »النهار تنرش أرقاماً عن تأثري الوجود السوري عىل االقتصاد اللبناين«، النهار، 25 و2005/3/26

- جاد ثابت، »الخلفيات الطبقية والطائفية لنظام االنتخابات يف لبنان«، الطريق، عدد ٤، نيسان ١9٧2، السنة 3١، ص ١2-22.
- »جدول بالحد األدىن ألتعاب املحامني«، األنوار، ١١ يناير ١99١.

- حسن الحاف، »سارقو الرضائب«، املدن، 23 أيار 20١3.
- حسن الحاف، »مرصف املصارف«، املدن، 29 نيسان 20١3.

- حسن الحاف، »قطاع التأمني: أرباح وشكاوى«، املدن، ٤ شباط 20١3.
- حسن الحاف، »االسكوا - يف مسحها االقتصادي واالجتامعي السنوي تويص لبنان واملنطقة: تعزيز اإلنفاق عىل البنى التحتية واالجتامعية 

بدالً من سياسات التقشف الفاشلة«، السفري، ١ شباط 20١3.
- انطوان حداد، »الفقر يف لبنان«، اإلسكوا، ٤ كانون الثاين/يناير ١996.

- انطوان حداد، »الفقر يف لبنان: كم هو حقيقي؟«، أيكو، ١9 شباط ١996.
- انطوان حداد، »الفوارق الطبقية يف لبنان: القياس واآلثار االجتامعية«، النهار، ١2 حزيران ١996.

- انطوان حداد، »الفقر والفقراء يف لبنان«، النهار، ١٧ ترشين األول ١996.
- »حكم امليليشيات«، الحياة، 3١ كانون االول ١990-8 شباط ١990.

- كامل حمدان ومروان عقل، »الطغمة املالية يف لبنان«، الطريق، العدد ٤، ١9٧0. 
- كامل حمدان، »التطور الرأساميل وموقع الجنوب يف البنية االجتامعية اللبنانية«، الطريق، العدد 6/5، متوز/آب ١9٧٧، السنة 36، ص 

.٤5-25
- كامل حمدان، »الجنوب ومقومات الصمود االقتصادي«، السفري، ١2 كانون االول ١986.

- كامل حمدان، »الحرب األهلية وتفاقم الخلل يف توزيع الدخل«، السفري، ١8 كانون االول ١989.
- كامل حمدان، »نحو وضع نظام الستهداف الفقر«، النهار، ١2 أيار ١995.

- كامل حمدان، »محاولة لتقدير خط الفقر يف لبنان«، النهار، ١2 أيار ١995.
- كامل حمدان، »رؤية للقضية االجتامعية يف لبنان«، السفري، 28 شباط ١996.

- كامل حمدان، »الرصاع اللبناين جامعات دينية طبقات اجتامعية وهوية وطنية«، السفري، ٤ اذار ١99٧.
- كامل حمدان، »األزمة اللبنانية«، السفري، ١5 أيلول ١998.

- كامل حمدان، »االنفالش اإلنفاقي والفاتورة املرتفعة«، السفري، ١3 متوز ١999.
- كامل حمدان، »أزمة املواطنية االجتامعية ونظام الطوائف«، سلسلة من 5 أجزاء، األخبار، 3١ كانون األول 2008. 

- خلدون الخالد، »املهندسون يف لبنان«، الحرية، 29/٧/١968.
- ألبري داغر، »التجربة االقتصادية الليربالية يف لبنان«، األخبار، ١8و١9 كانون الثاين 20١0.

- ألبري داغر، »كيف أفرغ ريف لبنان من أهله؟«، األخبار، 5 أيلول 20١١.

- الدولية للمعلومات، »دراسة عن السيارات يف لبنان«، النهار، 6 شباط 20١0.
- الدولية للمعلومات، »رواتب موظفي اإلدارة العامة«، السفري، 20 كانون الثاين 20١0.

- الدولية للمعلومات، »مرشوع الوزير العمل رشبل نحاس للتغطية الصحية الشاملة، بريوت، ١3 ايلول/سبتمرب 20١3 
http://www.information-international.com/info/index.php/the-monthly/articles/698. 

م العدد وحاجات سوق العمل«، الطريق، العددان 5 و6، ديسمرب ١99١. - عبدالله رزق، »املهندسون اللبنانيون بني تضخرّ
- محمد زبيب، »املعتدون عىل البحر باألسامء والتفصيل«، األخبار، )١2/5/20١2(.

- اسامعيل سكرّرية، الدواء ... مافيا أم أزمة نظام؟، الجزء االول، بريوت، الفارايب، 20١0.
- مادونا سمعان، »انخفاض األرس ذات الدخل املتوسط من 60٪ يف ١9٧٤ إىل 20٪ يف 200٤، السفري، ١6 آذار 20١2.

- مادونا سمعان، »يف دولة الالإقتصاد متوسطو الدخل فقراء«، السفري، 20 ترشين أول 20١١.
- منال شعيا، »الفوارق املهنية ألغيت والفقر ميحو املنطقة الوسطى بني الرثاء والعوز«، النهار، ١5 أيلول 2003.

- وضاح رشارة، يف أصول لبنان الطائفي. خط اليمي الجامهريي، بريوت، دار الطليعة، ١9٧5.
- وضاح رشارة، حروب االستتباع. لبنان الحرب األهلية الدامئة، بريوت، دار الطليعة، ١9٧9.

- وضاح رشارة، السلم األهيل البارد: لبنان املجتمع والدولة، ١٩٦٤-١٩٦٧، بريوت، معهد اإلمناء العريب، ١980.

- وضاح رشارة، خروج األهل عىل الدولة. ربيع ١9٧3: فصل من تأريخ الحروب امللبننة، بريوت، املسار، ١999.
- خالد صاغية، »رؤوس األموال تقرع أبواب السلطة الترشيعية«، السفري، 20 متوز 2000.

- هال صغبيني، »انحسار الطبقة الوسطى يف لبنان«، االتحاد، 5 ترشين الثاين ١996.
- غسان صليبي، يف االتحاد كوة، بريوت، دار مختارات، ١999.

- مسعود ضاهر، »أضواء عىل تشكيل البنى االجتامعية يف لبنان وأواليات تجددها«، الحياة، 20 نيسان ١996.
- عدنان الضناوي، املافيات اللبنانية وتحديات القانون، طرابلس، دار املعارف العمومية، ١99١.

- »الطبقة الوسطة إىل زوال«، الوسط، 2٧ شباط ١995.
- فواز طرابليس، »التكوين الطبقي للسلطة السياسية بعد الحرب«، أبعاد، العدد 6، ايار ١99٧. 

- فواز طرابليس، صالت بال وصل. ميشال شيحا واالديولوجيا اللبنانية، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، ١999.
- فواز طرابليس، عكس السري، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، 2002.

- فواز طرابليس، تاريخ لبنان الحديث. من اإلمارة اىل اتفاق الطائف، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، الطبعة االوىل 2008، الطبعة 
الثالثة، 20١١. 

- مهدي عامل، يف الدولة الطائفية، بريوت، دار الفارايب، ١986.
- مهدي عامل، مدخل اىل نقض الفكر الطائفي - القضية الفلسطينية يف ايديولوجية الربجوازية اللبنانية، بريوت، دار الفارايب، ١988. 

- مهدي عامل، نقد الفكر اليومي، بريوت، دار الفارايب، الطبقة االوىل ١988.
- جورج عيش وغسان العيرّاش، تاريخ املصارف يف لبنان، بريوت، بنك عودة، 200١.

- سعد العنداري،« السياسة الرضيبية«، أبعاد، العدد 2، ترشين الثاين/نوفمرب ١99٤.
- نجيب عيىس، اإلصالح االقتصادي وإعادة اإلعامر يف لبنان، اإلسكوا، ترشين االول/اكتوبر ١993.

- نجيب عيىس، »املتغريات االقتصادية يف الحرب اللبنانية«، النهار، ١١ و ١2/١992/2.
- اميانوئيل فالرستني، »قبيلة، مرتبة، عرق، طبقة: الهويات امللتبسة«، بدايات، العدد ٤/3، خريف 2١2 - شتاء 20١3، ص 220-2١2.

- عدنان فحص، طبقات املجتمع اللبناين. قبل الحرب، أثناء الحرب، بعد الحرب، ال دار نرش، ال تاريخ.
- عبد الحليم فضل الله، »مكافحة الفقر: التمكني ال التوزيع«، األخبار، ١٤ آذار، 2009.

- عبد الحليم فضل الله، »كيف يتجاوز العامل أزمته... وبأي رأساملية؟«، األخبار، 20١١/١0/8. 
ول، »نهب النظام السوري يف لبنان«، مداخلة أمام مجلس الشيوخ الفرنيس، اكتوبر 200٤.  - جو فضرّ

- »الفقر يف لبنان«، األخبار، ١٤ كانون االول 2009.
- سلامن قعفراين، »دراسة عىل فئات من الدخل املحدود واملهن الحررّة«، السفري، ٤ متوز ١99٧.

- بطرس لبيك، »الواقع السيايس للفقر الريفي«، النهار، ١6 متوز 200٧.
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- ماء-داتا، »استقصاء عن الفقر«، النهار، ١٤ كانون االول، ١996.
- »املجلس النيايب 2009«، سلسلة »معلومات«، املركز العريب للمعلومات، متوز/يوليو 2009. 

- توفيق املديني، »القوى الطبقية الوسطى وعالقتها باملسألة الدميقراطية«، الطريق، العددان 5 و 6، كانون االول ١99١.
- املرصد الللبناين لحقوق العامل واملوظفني، االحتجاجات وقضايا العامل يف لبنان عام ٢٠١٢، التقرير السنوي االول، بريوت، كانون الثاين/

يناير 20١3.
- املرصد اللبناين لحقوق العامل واملوظفني، املياومون يف اإلدارات العام واملصالح املستقلة والبلديات: انتهاك لحقوق العامل وتجاوز 

للقواني، بريوت، ايلول 20١3.
- فريدريك معتوق، »الطبقات الوسطى يف لبنان: قراءة باردة يف أرقام حارقة«، الحياة، 25 حزيران/يونيو ١99٧.

- فريدريك معتوق، »دراما الطبقات الوسطى يف لبنان )١ من 2( الصدمة األوىل التي أحدثتها امليليشيات إذ رضبت الدولة«، الحياة، 8 
سبتمرب ١995.

- فريدريك معتوق، »دراما الطبقات الوسطى يف لبنان )2 من 2(: من توطني األزمة اىل رضب املجتمع املدين«، الحياة، 9 سبتمرب ١995.
- سمري املقديس، »الدين العام اللبناين: تطوره وتداعياته عىل االقتصاد الوطني«، النهار، ١6/20١3/3.

- سمري املقديس، »االقتصاد اللبناين واتجاهاته: مناقشة أولية للورقة اإلصالحية«، 2006/5/2١.
- »مسح »املعطيات املعيشية لألرس«، ١،362،23١ عدد الناشطني والبطالة 8.5٪. الدخول يف العمل مبكر واملفارقات ملشاركة املرأة«، 

السفري، ١6 ايلول ١998.
- »مرشوع التغطية الصحية الشاملة«، تقرير، األخبار، ١2/20١١/١0.

- أديب نعمة، »أثر العوامل التاريخية والسوسيولوجية يف عملية التفكك االجتامعي يف لبنان«، الطريق، العدد ١، السنة ٤٧، آذار ١988، 
ص 23-٤٤. 

- أديب نعمة، »من هم الفقراء«، النهار، 5/2٧/ ١995.
- أديب نعمة، »اإلحصاءات األساسية للفقر يف لبنان«، النهار، ١٧/١99٧/١0.

- أديب نعمة، »خطوط الفقر ونسبة الفقراء يف لبنان التسعينات«، الحياة، ١8/١999/3. 
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فواز طرابليس

تم انتاج هذا الكتاب بدعم مايل من مؤسسة هيش بل - مكتب الرشق األوسط.
اآلراء الواردة هنا تعرب عن رأي  املؤلف وبالتايل ال تعكس بالرضورة وجهة نظر املؤسسة.


