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دراسة تتوّقف عند دور "األعيان" ومسؤولية النخب
ألبر داغر: تلك أسباب الفشل التنموي في لبنان

كتاب الشهر

ليس كتاب الرب داغر متشامئا رغم كل اآلفات التي يستعرضها يف نظامنا االقتصادي. 
رئيس قسم العلوم االقتصادية يف الجامعة اللبنانية يرشح يف كتابه الجديد "لبنان 
املعارص: النخبة والخارج وفشل التنمية" اسباب فشل التنمية يف لبنان وخلفياته. 
بناء  يساهم يف  النفس  متوازن طويل  اقتصاد  ببناء  الكفيلة  الحلول  يقدم  لكنه 

دولة، يف منأى عن التدخالت الخارجية ويحافظ عىل طاقاتها الشابة

كتب كثرية ابرصت النور يف السنوات االخرية، 
املزمنة  اللبنانية  املعضلة  ترشيح  تحاول 
املشاريع  مستوى  عىل  الكثرية  واالخفاقات 
املشرتك  القاسم  لعل  والتنموية.  االقتصادية 
بني كل هذه الكتب، اجامعها عىل ان الفشل 
الخلل  عن  االول  املسؤول  هو  التنموي 
االقتصادي واالجتامعي منذ االستقالل ووالدة 
تأسيس  عىل  العمل  كان  واذا  الجمهورية. 
بدأت  الكيان  لهذا  وموسيقية  فنية  هوية 
اال  الخمسينات،  منذ  تجري عىل قدم وساق 
البنى  ان شوائب سياسية واقتصادية رافقت 
خالل  واستمرت  الكيان،  لهذا  التأسيسية 
عملية ارسائه حتى وصلنا اىل جملة مطبات 
ومآزق اجهضت الكثري من الطاقات والفرص 

عىل هذا البلد. 
العلوم  استاذ  داغر،  الرب  اليه  يشري  ما  هذا 
االقتصادية  العلوم  قسم  ورئيس  االقتصادية 
االعامل  وادارة  االقتصادية  العلوم  كلية  يف 
"لبنان  الجديد  اللبنانية يف كتابه  الجامعة  يف 
التنمية"  وفشل  والخارج  النخبة  املعارص: 

)"املركز االستشاري للدراسات والتوثيق"(. 
 ،)2005( للبنان؟"  صناعية  سياسة  "اية  بعد 
و"ازمة بناء الدولة يف لبنان" )2012(، يواصل 
اللبنانية  املعضلة  تقليب  واملؤلف  الباحث 
يكب  الجديد  كتابه  املختلفة.  اوجهها  عىل 
اسباب  وتحليل  لبنان  يف  التنمية  ازمة  عىل 
غيابها. لكن االضافة الرئيسية يف هذا العمل 
فال  التبعية،  "فكرة  اىل  الخاصة  نظرته  هو 
مع  املتكافئة  غري  العالقة  عىل  باللوم  يلقي 
اللبنانية  النخبة  دور  يربز  بل  فقط،  الخارج 
هي  التنموي،  االخفاق  ترسيخ  يف  وترصفاتها 
الزمن  من  قرنني  مدى  عىل  ارتبطت  التي 

جباية الرضاب. عىل مدى املئة سنة االخرية 
هؤالء  سلطة  ازدادت  السلطنة،  عمر  من 
السلطنة  وان  خصوصا  املحليني  االعيان 
الرساء  اليهم  وتحتاج  تضعف  كانت 
املحيل.  الصعيد  عىل  نفوذها  ومد  سلطتها 
الثاين  محمود  السلطان  وافق   1838 عام 
املواد  تصدير  العثامنية  السلطنة  فتح  عىل 
منها  واالسترياد  اوروبا  اىل  الزراعية  االولية 
مواجهة  يف  له  وفرته  الذي  للدعم  كمقابل 
محمد عيل باشا وايل مرص. امر ادى تدريجا 
ما  الوروبا،  الكاملة  السلطنة  تبعية  اىل 
املنتجني ومن خلق نخب  منعها من حامية 
استثامرية، فيام مل تكن النخبة املحلية متلك 

اي مرشوع تنموي.
اوين  روجر  بالربيطاين  هنا  املؤلف  يستشهد 
الذي يعد احد اهم املؤرخني الغربيني الذين 
املعارص.  االوسط  الرشق  دراسة  تخصصوا يف 
اذ روى كيف انتهت صناعة واعدة يف قطاع 
التي  املرفوعة"  "اليد  سياسة  بسبب  الحرير 
وادارة  بالسلطنة  ممثلة  الدولة  اعتمدتها 
املترصفية. علام ان العاملني يف قطاع الحرير 
كانوا ميثلون 41% من السكان، وحوى جبل 
نتيجة  الحرير.  لخيوط  مصنع   200 لبنان 
ربع  اي  شخص،  الف   100 هاجر  لذلك، 
الفا يف   422 البالغ عددهم  املترصفية  سكان 

غضون 13 عاما )1900 ـ 1913(. 
ووضع  العثامنية  االمرباطورية  سقوط  مع 
بدءا من عام 1920،  لبنان  فرنسا يدها عىل 
تغريت النظرة اىل هذا الكيان، ولو انها ظلت 
تعزيز  االنتداب  سلطات  ارتأت  اذ  سيئة. 
ودورها  لالسترياد،  جرس  "كرأس  بريوت  دور 
اندريه  جملة  جسدت  مستودع".  كمدينة 
يف  اللبناين  االصدار  مرصف  حاكم  بيسون، 
االربعينات، رؤية االستعامر اىل لبنان ودوره 
وموقعه، اذ قال ان مستقبل لبنان "هو يشء 
االنتداب  عزز  هكذا،  سنغافورة".  مثل  ما 
واملرصفيني،  املستوردين  وحضور  "دور 
وبات  مصالحهم،  تعكس  سياسات  وانتهج 

اىل ان "الدولة اللبنانية صنفت يف فئة الدول 
تتبنى  التي  تلك  التي  باترميونالية  ـ  النيو 
املامرسة  يف  لكنها  حديثة،  وضعية  قوانني 
استخدام  وتبيح  والخاص  العام  بني  متيز  ال 
لتوفري  العامة  للموارد  السياسية  النخبة 
الدولة  بني  الفارق  ان  يرى  خاصة".  منافع 
العامل  دول  اىل  تنتمي  التي  وتلك  الحديثة 
تنفيذ  خالل  النص  تلتزم  االوىل  ان  الثالث 
الرسمية  غري  للتدخالت  تسمح  وال  مهامتها، 
بان تطغى عملها، يف حني ان الثانية مرشعة 
والذبذبات.  التدخالت  اشكال  مختلف  عىل 
تبديد  عن  فيها  السياسية  النخبة  ترتدع  ال 
خاصة.  منافع  اجل  من  العامة  املوارد 
الدولة  بناء  صعيد  عىل  االخطر  تعترب  آفة 
ان  اىل  يشري  داغر  ان  بل  معا.  واملواطن 
واالخفاق  الفاشلة  االقتصادية  السياسات 
وسيلة  ايضا  يكونا  ان  ميكن  التنموي 
السلطة  يف  دميومتهم  لتأمني  السياسيني 

وترسيخ وجودهم يف الحكم.
املآزق  هذه  ان  يرى  ال  هو  ذلك،  مع 
دول  تصيب  لعنة  السياسية  االقتصادية 
ابدا.  منها  الفكاك  ميكن  وال  الثالث،  العامل 
كام  لنا  قدرا  والتخلف  التبعية  ليست  كال، 
ادارات حكومية  بناء  هو  يلزم  ما  كل  يشري. 
فعالة يك نكون عىل السكة الصحيحة صوب 
التنموي. يفعل ذلك بعد ان  تحقيق االنجاز 
التي  العديدة  التنموية  النجاحات  يستعرض 
وتحققت  والعرشين  الحادي  القرن  ميزت 

بفعل ادارة حكومية فعالة. 
النزف  لوقف  لبنان  يتطلبه  ما  كل  اذا، 
االرادة،  هو  وادمغته  شبابه  يف  الحاصل 
والعزم عىل وقف الفساد، وعىل االتكال عىل 
ـ  داغر  يورد  كام  ـ  املرتبط  الريعي  االقتصاد 
والذهاب  واقتصادية،  سياسية  نخبة  مبصالح 
اىل االقتصاد التنموي الذي يعتمد عىل تنمية 
الوسطى  الطبقة  عىل  والحفاظ  االرياف 
واالنتاج االقتصادي. وهذا ليس مستحيال كام 
يف  استعرضها  التي  الناجحة  النامذج  يف  نرى 
من  الكثري  وان  خصوصا  الثالث،  العامل  دول 
بدأ  خاص،  بشكل  النفطية  العربية  البلدان 
االقتصادي،  نظامه  العاهة يف  اىل هذه  يتنبه 
يتمكن  يك  االمد  طويلة  ورؤيا  خطة  فوضع 

من بناء اقتصاد متوازن وطويل النفس. 

غالف الكتاب. 

عىل  مصالحه،  بانظمة  واندمجت  بالخارج 
نحو مجاف للمصالح الوطنية والعامة". 

انطالقا  التنموي  الفشل  املؤلف  يقارب  اذا، 
النخبة  اقنوم شكل ركيزة هذا االخفاق:  من 
منذ  بالخارج  تربطها  التي  التبعية  وعالقة 
الثابت  اليوم.  حتى  العثامنية  السلطنة  عهد 
لبنان  تفريغ  اىل  ادت  انها  املعادلة  هذه  يف 
من طاقاته وشبابه منذ انشاء املترصفية عام 
1861. يشري املؤلف اىل انه بني االعوام 1900 
و1913، فقد لبنان ربع سكانه بفعل الهجرة، 
ثم طاولت الهجرة الداخلية 189 الف شخص 
الستينات  عقد  خالل  لبنان  شعب  ثلث  او 
وحده. واتت سنوات الحرب االهلية )1975 
ـ 1990( لتؤدي اىل هجرة 990 الف شخص 
عاىن  و2007،   1992 عامي  بني   .1990 عام 
 466 طاولت  التي  الشباب  هجرة  من  لبنان 
الف شاب او ثلث القوى العاملة اللبنانية. 

فام هي اسباب هذا النزف املزمن واملستمر 
عىل اختالف الحقب واالزمنة والظروف؟ 

ما  لكن  اختصار.  يف  التنموي  االخفاق  انه 
واملامرسات  اآلليات  خلفياته؟  اسبابه؟  هي 
املؤدية اليه؟ هذا ما يفصله داغر يف فصول 
االرقام  من  طويلة  بقامئة  املدعم  الكتاب 
والعربية.  االجنبية  واملراجع  واالحصاءات 
وجد  مذ  وجدت  التبعية  آفة  ان  يبدو 
بنا  يعود  اذ  الكاتب.  بحسب  الكيان  هذا 
النخبة  عالقة  اىل  والثاين  االول  الفصلني  يف 
باوروبا،  ثم  العثامنية  بالسلطنة  املحلية 
التنموي  االخفاق  عن  صورة  رسم  بغية 
الثامن  القرن  منذ  لبنان.  به  مني  الذي 
تكلف  العثامنية  السلطنة  راحت  عرش، 
حق  رشاء  مقابل  يف  بالجباية  محلية  نخبا 

ممثيل  خصوصا  التقليديني،  الزعامء  عىل 
للسياسات  الرشعية  يوفروا  ان  الريف، 
من  االخر  املكون  هذا  مصالح  تحقق  التي 
للنخبة". طبعا، نتيجة لذلك، عاىن الريف من 
االهامل واالجحاف، وغياب التنمية يف مجال 
البقاء  عىل  املزارعني  وتشجيع  التحتية  البنى 

يف ارضهم من خالل سياسات تدعمهم. 
مطلع  يف  استمر  للريف  "االحتقار"  هذا 
زعامء  من  تكونت  نخبة  يد  عىل  االستقالل 
االنتخابية  "قاعدتهم  وسياسيني  تقليديني 
لحامية  بالكامل  مسخرون  لكنهم  ريفية 
بينهم  نفوذا  االكرث  وكان  االجنبية،  الرشكات 
محامون لدى تلك الرشكات" بحسب املؤلف. 
نخبة مل تكن معنية بصياغة سياسات وطنية 
الذي يعاين منه  الحرمان  للتنمية، بل استمر 
النتيجة  والستينات.  الخمسينات  يف  الريف 
 689 بلغوا  الريف  من  املهاجرين  ان  طبعا 
وحده،  الستينات  عقد  خالل  شخص  الف 
اي ثلث شعب لبنان بحسب املسح السكاين 
ونرش  املركزي  االحصاء  مديرية  اجرته  الذي 

عام 1972. 
ويرى داغر ان "الحديث عن القطاع املرصيف 
لبنان  لتجربة  الرسمي  التاريخ  كل  احتكر 
حقبتي  اىل  ينظر  ومل   ،1975 عام  حتى 
حقبة  بوصفها  اال  والستينات  الخمسينات 
وازدياد  الهاربة  العربية  الرساميل  اجتذاب 

عدد املصارف". 
وصوال  والحرب  السبعينات  حقبة  من 
الرؤية  ظلت  الطائف،  بعد  ما  مرحلة  اىل 
النخبة  عن  كليا  غائبة  الثاقبة  التنموية 
بحسب  االقتصادية  السياسات  وواضعي 
املؤلف. يف تلك املرحلة، مل يعد مثة منتجون 
ذلك  مسؤولية  املؤلف  ويضع  لبنان،  يف 
 ،2000 عام  تم  الذي  التبادل  تحرير  اىل 
اعدام  اىل  ادى  ما  الجمركية،  الرسوم  والغى 
حصة  بان  يضيف  كاملة.  انتاجية  قطاعات 
مجموع  يف  تراجعت  الصناعة  يف  العاملني 
اىل   ،1997 عام   %14.5 من  العاملة  القوى 
لبنان  اقتصاد  ان  ويرى   .2007 عام   %10.2
قامئا  "اقتصادا  صار  ما  بقدر  منتجا  يعد  مل 
تبلغ  اذ  الخارج".  يف  العاملني  تحويالت  عىل 
دوالر  مليارات  و8   7 بني  ما  االخرية  هذه 
لبنان  ان  بل  االخرية.  السنوات  خالل  امرييك 

العامل  يف  االوىل  العرشة  الدول  بني  يصنف 
ورغم  يتلقاها.  التي  التحويالت  قيمة  لجهة 
نجاح  قصة  تشكل  قد  اللبنانية  املصارف  ان 
القطاع  ان هذا  اال  السنوية،  ارباحها  بسبب 
 %2.3 حواىل  فيه  العاملني  حصة  تبلغ  الذي 
دورا  "يلعب  العاملة  اليد  قوى  مجموع  من 
املايل،  الريع  هو  ريع  اقتطاع  لجهة  طفيليا 
مساهمة  اي  ذلك  عىل  ترتتب  ان  دون  من 

فعلية منه يف بناء اقتصاد منتج". 
تربط  التي  العالقة  اىل  الكاتب  يشري  هنا، 
التقليديني  بالزعامء  ممثلة  السياسية  النخبة 
باملرصفيني والتجار، ما يؤدي اىل ترسيخ نظام 
ندرة  ويفرس  االنتاجية  ضعيف  اقتصادي 
كل  اىل  يضاف  اللبناين.  االقتصاد  املنتجني يف 
االقتصاد  منهجية  عن  املؤلف  ذكره  ما  ذلك 
لبلد  االقتصادي  الواقع  تعزو  التي  السيايس 
ما اىل طبيعة النخبة السياسية فيه. اذ يشري 

ما يتطلبه لبنان لوقف
النزف في شبابه وادمغته 

االرادة ووقف الفساد


