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ّ
تحديات القوى الصاعدة
معين حداد *
مـ ـن ــذ الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــات م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن،
وحـ ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،يـ ـج ــري الـ ـ ـت ـ ــداول بـمـصـطـلــح
«الـقــوى الصاعدة» ،لــإشــارة إلــى الــدول التي
ّ
تتهيأ فيها ش ــروط االس ـت ـعــداد االقـتـصــادي
ّ
والسياسي واملؤسساتي ،للخروج من دوامة
ّ
الـتـخــلــف ف ــي عــالــم ال ـج ـنــوب الـفـقـيـ ّـر .وعـلـيــه،
تبدو هــذه «ال ــدول الـصــاعــدة» وكــأنـهــا ّ
املعبر
ّ
ال ـف ـع ـلــي ع ــن األم ـ ــل ف ــي ال ـت ـم ــك ــن م ــن ام ـت ــاك
القدرة على مجاوزة تلك العقبات الكأداء التي
ّ
ّ
تـعـيــق عملية اإلفـ ــات مــن الـتـخــلــف املتحكم
ب ـثــاثــة أرب ـ ــاع س ـك ــان األرض ،وول ـ ــوج سبل
النمو االقـتـصــادي والتنموي الـبـشــري ،على
النحو الــذي يتيح إحـقــاق بعض مــن العدالة
اإلنسانية.

في معايير الصعود
عــام  ،١٩٨١اسـتـخــدم أن ـطــوان فــان اغتمائيل،
ّ
«مؤسسة
الخبير االقتصادي الهولندي ،في
ال ـت ـم ــوي ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة» ـ ـ ـ إح ـ ـ ــدى ف ـ ـ ــروع ال ـب ـنــك
الدولي ـ ّ
ألول مــرة ،صفة «الصاعدة» للداللة
على بعض مــن بـلــدان الـجـنــوب الـتــي تتوافر
ّ
تشكل أس ــواق لها مــن ّ
مقومات
فيها شــروط
الـنـمــو املـتـصــاعــد ،مــا يجعلها تـحـظــى بثقة
املـسـتـثـمــريــن ،ع ـمــومــا .ول ـك ــن ،ل ــم ت ـخ ــرج ،في
ّ
حينه ،قائمة رسمية بــدول يمكن أن تتصف
ّ
بــال ـن ـهــوض م ــن ال ـت ـخــلــف .الح ـق ــا ،ف ــي الـعـقــد
ّ
األول مــن الـقــرن الـحــالــي ،وفــي حمأة الـتــداول
ب ـم ـف ـهــوم «الـ ـ ـ ــدول الـ ـص ــاع ــدة» ف ــي امل ـج ــاالت
اإلعالمية واالقتصادية ،انتشرت قوائم لدول
من الجنوب تشهد أنشطة تنموية ملحوظة
تجعلها متمايزة عن الدول العالقة في شباك
ّ
التخلف ،وكانت «بريكس» هي القائمة التي
حظيت بــأوســع شـهــرة فــي ه ــذا امل ـج ــال .ففي
عام  ،٢٠٠٥أطلق مصرف «غولدمان ساكس»
مختصرة «بريك»  BRICباإلنكليزية ،للداللة
البرازيل وروسيا والهند والصني.
على دول
ُ
فــي عــام  ،٢٠١١أضـيـفــت إلــى املـجـمــوعــة دولــة
جنوب أفريقيا ،وبالتالي زيد على مختصرة
 BRICحرف  Sمن  .South Africaثـ ّـم ،حاولت
ّ
مجموعة الـ«بريكس» إثر ذلك ،تشكيل منظمة
دولية ّ
خاصة بها ،بهدف التنسيق والتعاون
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ــن دولـ ـه ــا .غ ـيــر أن مــواقـعـهــا
الجغرافية املتباعدة ،منعتها مــن أن ترتقي
ّ
إل ــى تـكــتــل دول ـ ّـي بـمــواثـيــق وب ـنــود تنظيمية
ّ
ذات فعالية تطبيقية ،مثل االتحاد األروربي،
«نافتا» (دول أميركا الشمالية)« ،ميركاسور»
(دول أميركا الجنوبية) ،أو غيرها من تكتالت
ّ
املتماسة في ما بينها.
الدول ذات الحدود
ف ــي م ـخ ـت ـلــف األحـ ـ ـ ـ ــوالّ ،أدت شـ ـه ــرة م ـف ــردة
الـ«بريكس» وتداولها في مختلف األوســاط
اإلعالمية واالقـتـصــاديــة ،إلــى أن تبدو كأنها
ّ
تـشــكــل نـ ــواة ال ـ ــدول ال ـنــاه ـضــة ،ال ـتــي ص ــارت
ُ
َ
أسـ ــواق ـ ـهـ ــا تـ ـ ـ ـ ــدرج تـ ـب ــاع ــا فـ ــي إطـ ـ ـ ــار الـ ـق ــوى
االق ـت ـصــاديــة ال ـصــاعــدة ،وراحـ ــت املــؤسـســات
املــال ـيــة ال ــدول ـي ــة ،وامل ــراك ــز الـبـحـثـيــة املـعـنـيــة
بالشؤون التنموية والسياسيةّ ،
تعد قوائم
ُ
تـ ـض ــاف ف ـي ـهــا إلـ ــى دول الـ ــ«ب ــريـ ـك ــس» ،دول
ُ
أخــرى ينظر إليها على أنها تمتلك قطاعات
اقتصادية ُيـقـ ّـدر لها النمو على النحو الذي
يتيح لها العبور من عالم الجنوب إلى عالم
الشمال ،إذا ما استمرت أوضاعها على ما هي
عليه من إيجابيات اقتصادية ومالية مؤاتية.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،كما
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،لــم ُي ـقـ ِـدمــا عـلــى فــرز
بشكل حاسم ،بني دول صاعدة ُحكمًا
الــدولّ ،
والحال أننا ال نقع على
ًا،
ر
ـد
ـ
ق
رة
متعث
ودول
ُ
ّ
قوائم دول بهذا الشأن ،ذ ّيلت بتوقيعهما ،إل
قائمة واحدة نشرها البنك الدولي عام ،٢٠٠٧
وجـ ــاءت قــائـمـتــه امل ـنـ ّـوهــة بــالـقــوى الـصــاعــدة
عـلــى الـنـحــو ال ـتــالــي« :ال ـصــن وال ـه ـنــد ودول
أخ ـ ـ ـ ــرى .»...ع ـلــى أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع م ـح ــاوالت
ّ
التقدم
عديدة من ِقبل خبراء وأكاديميني من
بوضع معايير اقتصادية ،تتيح قدر اإلمكان
تصنيف ال ــدول ال ـصــاعــدة ،وق ــد ج ــاءت على
ً
النحو الـتــالــي :ـ ـ أوال ،أن ي ـتــراوح دخــل الفرد
ّ
املعنية ،ما بني  ١٠إلى  ٧٥في املئة
في الدولة
ّ
مــن دخ ــل ال ـفــرد فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي( ،أي
بني حوالى  ٤٠٠٠دوالر و ٣٠٠٠٠دوالر ،بعد
اح ـت ـســاب ت ـع ــادل ال ـق ــوة ال ـشــرائ ـيــة ف ــي البلد
ّ
ّ
تسجل الدولة
املعني ـ عام  )٢٠١٨ـ ثانيًا ،أن
ّ
معدل نمو اقتصادي سنوي مرتفع ،يجاوز
س ـتــة وس ـب ـعــة ف ــي امل ـئ ــة ،ع ـلــى م ــدى س ـنــوات
ّ
متتالية .ـ ـ ثالثًا ،أن تكون الــدولــة قــد تمكنت
من إجــراء إصــاحــات عميقة في مؤسساتها

ّ
إن التقدم االقتصادي الذي
أظهرته الصين والهند
في األسواق الدولية خالل
العشرية الثانية من القرن
الحالي ُينبئ بأن اإلمبريالية
الغربية لن يكون بمقدورها
احتكار جني ثمار العولمة
لقد بدت مجموعة
الـ«بريكس» وكأنها من
الثوابت على القوائم
المعنية ُبالقوى الصاعدة
غير أن ما تظهره المقاربة
لألمور أن ثالثًا
الدقيقة
ّ
منها لم تعد تلبي بالكامل
شروط النهوض

ّ
الــدسـتــوريــة ،تـتــوافــق مــع متطلبات العصر،
وت ـ ـكـ ــون مـ ـس ــاوق ــة ل ـ ـضـ ــروريـ ــات ان ـف ـتــاح ـهــا
االقتصادي على األسواق الدولية املعوملة.

ّ
الواقع على محك المعايير

ل ـق ــد ب ـ ــدت م ـج ـمــوعــة الـ ــ«ب ــريـ ـك ــس» وكــأن ـهــا
م ــن ال ـث ــواب ــت ع ـلــى ال ـق ــوائ ــم املـعـنـيــة بــالـقــوى
ُ
الصاعدة ،غير أن ما تظهره املقاربة الدقيقة
لــأمــور أن ثالثًا منها لــم تعد ّ
تلبي بالكامل
ُ َ
شروط النهوض ،التي تستشف من املعايير
السابق ذكرها .والحال ،أن إدراج روسيا بني
هذه القوى ،أثار اعتراض العديد من الخبراء
ً
االقتصاديني ،فضال عن معظم الجغرافيني،
ُ
ّ
ُ
ألن روسيا بالدرجة األولى تعتبر قوة عظمى،
تـقــارع الـقــوة األعـتــى فــي العالم ،أي الــواليــات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة ،ثـ ـ ّـم إن ـه ــا ت ـم ـت ـلــك م ــن اإلم ـك ــان ـي ــات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والديبلوماسية والسياسية والعسكرية ،ما
جعلها ويجعلها من دول الشمال ال من دول
ّ
الجنوب ،حتى من أيــام االتـحــاد السوفياتي.
وم ــا الـكـبــوة ال ـتــي شـهــدتـهــا فــي التسعينات
من القرن العشرين ،إثر االنهيار الدراماتيكي
ّ
لـنـظــامـهــا االش ـت ــراك ــي ،إل تـفـصـيــل عــابــر في
م ـســارهــا االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ال ـع ــام ،ال
س ـي ـمــا أن م ــؤش ــر ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـب ـشــريــة لــديـهــا
يجاوز .0,8
ّأما البرازيل وجنوب أفريقيا ،فبعدما شهدت
القطاعات االقتصادية فيهما ّ
تقدمًا ملحوظًا،
خالل العقد األول من القرن الواحد والعشرين،
انحدرت ّ
معدالت النمو فيهما ،خالل السنني
ّ
األخيرة ،إلى املستويات الدنيا حتى وصلت
فــي الـبــرازيــل إلــى مــا دون الصفر .وعليه ،لن
يبقى مــن الـ«بريكس» كقوى صــاعــدة ،سوى
ّ
الـصــن والـهـنــد ،األم ــر ال ــذي يـعــزز مــن أحكام
البنك الدولي بهذا الشأن ،املشار إليه من قبل.
وع ــن الـ ــدول ال ـصــاعــدة األخـ ــرى ،فـقــد خرجت
ب ـشــأن ـهــا خـ ــال ال ـع ـشــريــة األولـ ـ ــى م ــن ال ـقــرن
ال ـح ــال ــي ع ـ ـ ّـدة قـ ــوائـ ــم .ف ـم ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان
ســاكــس» أدرج ع ــام  ٢٠٠٨فــي قــائـمـتــه أيضًا
ال ـقــوى الـتــالـيــة :بـنـغــادش ،مـصــر ،هنغاريا،
إيـ ــران ،بــاكـسـتــان ،فيليبني ،تــايـلـنــدا ،تــركـيــا،
نـيـجـيــريــا وامل ـك ـس ـي ــك .ل ـكــن «م ــرك ــز دراس ـ ــات
إرنست ويــونــغ» ،زاد عليها :اململكة العربية
السعودية ،وكــوريــا الشمالية ،فيما أضافت
«مـ ّ
ـؤسـســة مجموعة بــوسـطــن االسـتـشــاريــة»
األرجنتني ،وتشيلي ،وأندونيسيا ،وماليزيا،
وب ـ ــول ـ ــونـ ـ ـي ـ ــا .وأسـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة «ب ـ ــراي ـ ــس
ووتــرهــاوس كوبرز» تشيلي ،وهنغاريا ،من
قائمة ال ــدول الـصــاعــدة ،بعدما استبدلتهما
بـفـيـتـنــام وأوك ــران ـي ــا .عـلــى أن ال ـحــدث األب ــرز
في هذا اإلطــار ،هو إقــرار الجميع في ما بعد
بما وصلت إليه تركيا من قــدرات اقتصادية
ّ
متفوقة قياسًا إلى دول الجنوب ،واحتاللها
امل ــرك ــز األول ع ـلــى جـمـيــع ال ـق ــوى ال ـصــاعــدة،

لجهة دخل الفرد فيها ،حيث وصل عام ٢٠١٨
إلى ّ
حد مالمسة  ٣٠٠٠٠دوالر ،بعد احتساب
تعادل القوة الشرائية.
عـلــى أن األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي شهدتها
األس ـ ـ ـ ــواق ال ــدولـ ـي ــة ،ع ـ ــام  ٢٠٠٨وم ـ ــا ب ـع ــده،
ان ـط ــاق ــا م ــن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،انـعـكـســت
سلبًا ،خالل السنوات الالحقة ،على ّ
معدالت
النمو االقتصادي في العديد من دول العالم
بما فيها ال ــدول الـصــاعــدة ،وهــي الـتــي كانت
ّ
مـنـهـمـكــة ف ــي ال ـت ـص ـ ّـدي ال ل ـف ــواع ــل الـتـخــلــف
فحسب ،وإنـمــا أيضًا ِلــا كــان يحيك لها (وال
ي ــزال) الـغــرب اإلمـبــريــالــي مــن ش ــراك مختلفة
سياسية واقـتـصــاديــة وأمـنـيــة ،تـقــع فيها أو
ُ
تستدرج إليها ،إلبقائها في حال االستتباع
الذي يمنعها من النهوض .فكان من النتائج
الـسـلـبـيــة ،امل ـبــاشــرة وغـيــر امل ـبــاشــرة ملختلف
أنشطة اإلمبريالية املعادية للقوى الصاعدة،
الـحـصــار االق ـت ـصــادي امل ـت ـمــادي عـلــى كــوريــا
الشمالية وإيران ،وعجز السعودية ونيجيريا
وباكستان عن إجــراء اإلصالحات الضرورية
فــي مـ ّ
ـؤسـســاتـهــا الــدسـتــوريــة ملــواكـبــة شــؤون
الـعـصــر االق ـت ـصــاديــة الـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة،
وت ــراج ــع مـ ـع ـ ّـدالت ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي لــدى
معظم الدول الناهضة ،بما فيها ماليزيا التي
ّ
العالم من قبل .غير أن
ّأذهــل نمو اقتصادها َ
قلة منها إلى جانب عمالقي الجنوب الصني
ّ
الحفاظ إلى هذه الدرجة
والهند ،تمكنت من ّ
أو تلك على نهوضها ،إنما بدرجات متفاوتة،
ّ
ه ــي بـ ـنـ ـغ ــادش ،وف ـي ـت ـن ــام ،وت ــركـ ـي ــا ،إل أن
األولــى والثانية ،على رغم ّ
نموهما املستمر،
لم تتمكنا من امتالك القدرات التنافسية في
ميادين املعلوماتية والتكنولوجيا الرفيعة
وال ـع ـل ـيــا ،واملـ ـج ــاالت الـعـلـمـيــة امل ـت ـقــدمــة ،أي
ت ـلــك امل ـي ــادي ــن ال ـت ــي ت ـت ـ ّ
ـأس ــس عـلـيـهــا الـبـنــى
االقتصادية املتينة في العالم ،وهو ما يجعل
أوض ــاع ـه ـم ــا ال ـت ـن ـمــويــة ُع ــرض ــة لــان ـت ـكــاس،
إذا مــا ط ــرأت تـبــديــات ّ
معينة على الـظــروف
ّ
االقتصادية والسياسية املحيطة بهما .أمــا
تــرك ـيــا ،ال ـتــي ت ـعـ ّـد مــن بــن أه ــم االق ـت ـصــادات
الصاعدة ،فهي لم تسلم من انعكاسات أزمة
عــام  ،٢٠٠٨عندما تــراجــع مـعـ ّـدل النمو فيها
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ّ
عـلــى نـحــو حـ ــاد ،لـكــنــه ل ــم يـلـبــث أن ع ــاد إلــى
ً ّ
االرتفاع مستكمال خطه البياني ملا كان عليه
ّ
في العقد األول من القرن .إل أن األزمة الجدية
ّ
فيها ،بــدأت عام  ،٢٠١٤عندما حلت انتكاسة
ثانية وان ـحــدر مـعـ ّـدل النمو إلــى  ،٢,٩بعدما
عام  ٢٠١١و  ٩,١عام  .٢٠١٠ولم تتمكن
كان ّ ٨,٥
تــركـيــا ،مـ ــذاك ،مــن اسـتـعــادة عافيتها كاملة.
ل ـقــد جـ ــاءت االن ـت ـكــاســة ال ـثــان ـيــة ،وم ــا تــاهــا
مــن سلبيات ،فــي سـيــاق النتائج السياسية
واالقتصادية واملالية لألحداث الدموية التي
عصفت بــاإلقـلـيــم ال ـشــرق أوس ـطــي والـعــربــي،
وال ـت ــزام ــات تــركـيــا املـكـلـفــة حـيــالـهــا .وال ـي ــوم،
يعاني االقتصاد التركي من أزمة ّ
تتبدى في
صعوبات ُمقلقة ،منها انخفاض سعر صرف
الـلـيــرة الـتــركـيــة  ٣٠فــي امل ـئــة مـقــابــل الـ ــدوالر،
وارتفاع نسبة البطالة وفق األرقــام الرسمية
من  ١٠في املئة عام  ٢٠١٥إلى ّ ١٥في املئة عام
 ،٢٠١٨ثم مجاوزة نسبة التضخم  ٣٠في املئة
ً
للمواد الغذائية ،فضال عن أعــداد املهاجرين
امل ـت ــزاي ــدة م ــن ال ـش ـبــاب ال ـجــام ـعــي والـ ـك ــوادر
العليا.
ّ
ن ـخ ـلــص م ــن كـ ــل ذل ـ ــك ،إلـ ــى أن م ـس ــار الـ ــدول
الصاعدة لم يكن خالل السنني األخيرة على
مـسـتــوى طـمــوحــاتـهــا .فـقــط الـصــن ث ـ ّـم الهند
ّ
تمكنتا فــي ظ ــل اإلي ـجــاب ـيــات ال ـتــي أتاحتها
ل ـه ـمــا ع ــومل ــة األس ـ ـ ــواق ال ــدول ـي ــة م ــن اخ ـت ــراق
ال ـض ـغــوط ال ـتــي يـمــارس ـهــا عــالــم ال ـش ـمــال ،ال
سـيـمــا مـنــه اإلمـبــريــالـيــة الـغــربـيــة ،عـلــى عالم
الجنوب.

نحو المواجهة

ّ
ّ
التقدم االقتصادي الــذي أظهرته الصني
إن
والهند في األسواق الدولية ،خالل العشرية
ّ
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ال ـ ـقـ ــرن ال ـ ـحـ ــالـ ــيُ ،ي ـن ـب ــئ بـ ــأن
اإلمـبــريــالـيــة الـغــربـيــة لــن يـكــون بـمـقــدورهــا،
ّ
أقله على املــدى املنظور ،احتكار جني ثمار
العوملة .لقد بات للصني ،ومن ورائها الهند،
ّ
الحد من هيمنة الشمال على
القدرة ال على
الـنّـحــو ال ــذي ك ــان س ــائ ـدًا م ــن قـبــل وحـســب،
وإنما أيضًا على مواجهته في حرب تجارية
واسعة على املسرح الــدولــيّ ،
تعبر إلــى هذا

(المكسيك ــ أنجيل بوليغان)

أو ذاك عن صعود إمبريالية شرق آسيوية
جديدة.
على أن اإلمبريالية الجديدة ال تزال تقتصر
من دون السياسي،
على البعد
االقتصادي ّ
ّ
بـمـعـنــى أن جـ ــل م ــا ت ـت ــوخ ــاه ال ـص ــن (كـمــا
ال ـه ـن ــد) ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــراه ـ ــن ،ه ــو ال ـت ـ ّ
ـوس ــع
االقتصادي التجاري .فهي ال تحاول تصدير
ن ـم ــوذج س ـيــاســي ث ـقــافــي م ـعـ ّـن إل ــى خ ــارج
ح ــدوده ــا ،كـمــا ه ــو ح ــال غـيــرهــا م ــن ال ــدول
ُ
ال ـتــي تـفـصــح ع ــن عــزمـهــا نـشــر «رســالـتـهــا»
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ك ــالـ ـغ ــرب الـ ـ ــذي ي ــري ــد تـعـمـيــم
مبادئه فــي مــا ّ
يدعيه بشأن الديموقراطية
وال ـحــريــة وح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ...أو إيـ ــران بما
خ ـ ّـص الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة ومـ ـب ــادئ الـنـظــام
اإلس ــام ــي ...فــي مــا مـضــى ،ك ــان للصني في
الستينات من القرن العشرين إبان حكم ماو
تسي تونغ ،رسالتها الشيوعية ،شأنها في
ّ
ذل ــك ش ــأن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي .أم ــا الـيــوم،
ّ ُ
فالصني ،كما الهند ،قلما تعنيان باملسائل
األيديولوجية السياسية ،إذ ال يزال التركيز
ّ
في عالقاتهما الدولية ينحو باتجاه إعالء
ّ
امل ـص ــال ــح االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوس ــع فــي
النفوذ السياسي .هذا ،وإذا كانت األوساط
ّ
تنفك عــن الـتــداول
اإلعالمية والسياسية ال
بـمـجــريــات ال ـحــرب الـتـجــاريــة بــن الــواليــات
ّ
ّ
ّ
امل ــتـ ـح ــدة وال ـ ـصـ ــن ،فـ ـ ــإن ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي أن
ً
الهند ستبقى مستقبال ،بمنأى عنها .غير
ّ
أن املــواجـهــة الــدائــرة بــن الــواليــات املتحدة
والصني راهنًا ،والهند الحقًا ،تنطوي على
شــروط جيوبوليتيكية من شأنها أن تنال
من قدرة ّ
القوتني الناهضتني على الخوض
فيها .فالصني تعاني من تناقض جغرافي
اق ـت ـص ــادي اج ـت ـمــاعــي حـ ـ ّ
ـاد م ــا ب ــن ال ـشــرق
ّ
والـ ـغ ــرب ف ـي ـهــا .وفـ ــي ح ــن ي ـســجــل ال ـشــرق
ّ
املطل على املحيط الهادي ،بمدنه وأنشطته
ّ
املـتـنــوعــة ،مـسـتــوى مــن الـتـقــدم فــي مختلف
أوج ـ ــه ال ـح ـي ــاة ي ـنــافــس ب ـهــا ع ــال ــم ال ـش ـمــال
ال ـغ ـنــي ،يـسـتـغــرق ال ـغ ــرب الـ ـق ـ ّـاري ف ــي حــال
ّ
مــن الـفـقــر تجعله ج ــزءًا ال ّي ـتـجــزأ مــن عالم
الجنوب .ثم إلــى ذلــك ،يتمثل خطر آخــر في
ُ
ما تبديه بعض األقاليم الداخلية الغربية،
مــن حــركــات سياسية انفصالية عــن الدولة
املــركــزيــة على هــذا الـقــدر أو ذاك مــن العنف،
وتنتعش أحـيــانــا أخ ــرى ،ما
تخبو أحـيــانــا
ّ
يجعلها ُعــرضــة لـتــدخــات خارجية تسعى
م ــن خــال ـهــا ال ـق ــوى اإلم ـبــريــال ـيــة ال ـغــرب ـيــة،
ّ
وعـلــى رأسـهــا الــواليــات املــتـحــدة ذات الباع
الطويل في مثل هذه األمــور ،إلى التضييق
عـلــى ال ــدولــة الصينية وإنـ ــزال ال ـضــرر بها.
وهـ ـ ـ ــذا مـ ــا حـ ـص ــل فـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم ال ـت ـي ـب ــت ذي
يحتضن
الغالبية البوذية عندما راح الغرب
ّ
ال ـ ــداالي الم ــا ال ــرم ــز الــدي ـنــي ف ـيــه ،ويـحــضــه
ب ـطــرق مـلـتــويــة عـلــى ال ـت ـمـ ّـرد ب ـهــدف تفعيل
الـ ـن ــزع ــة االن ـف ـص ـ ّـال ـي ــة فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم .ك ــذل ــك،
ُيخشى من التدخل االستخباري األميركي
ف ــي إق ـل ـي ــم س ـي ـن ـج ــان ،ح ـي ــث ي ـش ـت ـ ّـد ح ــراك
ذو نــزعــة انفصالية ،مــن ِقـبــل اإلوي ـغــور من
مسلمي الصني .وحال الهند في هذا املجال،
أي فــي عــاقــة ال ــدول ــة مــع أراض ـي ـهــا ،ليست
جيدة ،إذ يشهد إقليم البنغال الغربي ،منذ
منتصف العشرية األولــى من القرن الواحد
والـعـشــريــن ،حــركــة عـصـيــان بـقـيــادة الـحــزب
ُ
الشيوعي ّ
ضد الدولة املركزية ،تعرف باسم
ّ
«الناكسالية» نسبة إلــى محلة ناكسلباري
مــن الـبـنـغــال ،الـتــي انطلقت منها وال ـتــي لم
ّ
تتمدد
يمض وقت طويل عليها حتى راحت
ِ
في الواليات واألقاليم الريفية املجاورة ،إلى
ّ
أن بــاتــت تشكل راهـنــا الـتـحـ ّـدي األخـطــر في
وجه الحكومة الهندية.
هذه اإلشكاالت الجيوبوليتيكية الداخلية،
ّ
فـ ــي ك ـ ــل مـ ــن الـ ـص ــن والـ ـهـ ـن ــد ،ت ـف ـص ــح عــن
نقاط ضعف خطيرة ،ال شــيء يمنع الغرب
اإلم ـب ــري ــال ــي م ــن االس ـت ـث ـم ــار فـيـهــا إلل ـحــاق
األذى االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي بــالــدولـتــن
الـصــاعــدتــن .فـهــو ،أي ه ــذا ال ـغــرب ،ال يترك
فــرصــة إال ويـقـتـنـصـهــا لتعطيل الـنـمــو في
ّ
يتورع ،في القمم
دول الجنوب ،حتى أنه لم
امل ـن ــاخ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ،ع ــن ت ـح ـم ـيــل األن ـش ـطــة
الصناعية فيها ،ال سيما في الصني والهند،
امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ظ ــاه ــرة ال ـت ـغ ـ ّـي ــر امل ـنــاخــي
واالح ـتــرار العاملي ،على الــرغــم مــن الشكوك
ّ
الـعـلـمـيــة املـحـيـطــة بـمـخـتـلــف جــوان ـب ـهــا .إن
النهوض في الجنوب ما زال غير مستوفي
الشروط الكفيلة باالطمئنان إلى مصيره.
* أستاذ جامعي

مساهمة في تحليل بنية الطبقة
الحاكمة في لبنان
يزن زريق *
ّ
ل ـعــل تــاريــخ ب ــدء ت ـكـ ّـون األول ـي ـغــارشـ ّـيــة اللبنانية
(لـيــس بوصفها طبقة بــل بوصفها بـنـيــة) ،يعود
إلــى عهد االسـتـقــال ،وبالتحديد إلــى عهد بشارة
الـ ـ ـخ ـ ــوري .إن ـ ــه «ال ـك ــون ـس ـي ــرس ـي ــوم» (كـ ـم ــا س ـ ّـم ــاه
الصحافي إسكندر رياشي) ،الــذي أشــرف في ذلك
الحني على تمويل حملة الرئيس العتيد ،وضمن
وصــولــه إل ــى س ـ ّـدة الــرئــاســة .وذل ــك مـقــابــل ّ
تعهده
وال ـت ــزام ــه امل ـط ـلــق ب ـج ــودة تـمـثـيــل م ـصــالــح طبقة
رج ــال األعـ ـم ــال ،وض ـم ــان ام ـت ـي ــازات مـتـقــدمــة لـهــا.
إن ـهــا ال ـن ــواة الـصـلـبــة املـحـيـطــة بــالــرئـيــس املـكـ ّـونــة
بشكل أساسي من أقاربه ُ
ومصاهريه التي لم تكن
تتجاوز الثالثني أس ــرة .خ ــوري وفــرعــون وشيحا
وف ـت ــال ...وبـضــع عــوائــل أخ ــرى سـيـطــرت عـلــى قمم
االقتصاد ،وخصوصًا قطاعاته املالية والتجارية.
وأنجزت في تلك املرحلة عملية تحويل االقتصاد
اللبناني إل ــى «اقـتـصــاد ح ــر» .ه ــذه العملية التي
ع ـنــت بــاخ ـت ـصــار ش ــدي ــد ،ت ـحــويــل ل ـب ـنــان م ــن بلد
ّ
صناعي ،إلى اقتصاد خدمي
منتج زراعيًا وشبه
وسـيــاحــي و«وســائ ـطــي» ،مــع هيمنة شبه ُمطلقة
لقطاع رأس املال املالي واملصرفي الذي صار عصبًا
لهذا االقتصاد الجديد ومحورًا له.
ّ
يـلــخــص ف ــواز طــرابـلـســي الــوضــع بــدقــة ووض ــوح،
في دراسته املتميزة عن الطبقات االجتماعية في
لبنان (إصــدار مؤسسة هينرش بيل  )2013حيث
ي ـق ــول« :م ــع ع ـهــد ب ـش ــارة الـ ـخ ــوري ،ت ـبــدأ الـعــاقــة
املـمـيــزة بــن رئـيــس الجمهورية وامل ـص ــارف .فلكل
ّ
ومصرفيوه» .هكذاُ ،عرف
رئيس جمهورية مصرفه
«بنك فرعون ـ ـ شيحا» على أنه بنك بشارة الخوري.
وهــو ال ــذي م ـ ّـول الحملة االنتخابية الفضائحية
لــانـتـخــابــات النيابية لـلـحــزب الــدس ـتــوري ،أي ــار/
ُ
ـود»،
مــايــو ع ــام  ،1947والـ ــذي ع ــرف بـ ــ«أي ــار األسـ ـ ّ
بسبب ش ــراء األص ــوات الــواســع الـنـطــاق والـتــدخــل
الفظ واملفضوح للسلطات فيهّ .أمــا عهد الرئيس
كميل شـمـعــون ،فـكــان العهد الــذهـبــي لـلــرأس املــال
امل ـص ــرف ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي .ح ـي ــث ه ـي ـمــن ب ـن ــك «ل ـب ـنــان
وامل ـ ـه ـ ـجـ ــر» و«س ــوسـ ـيـ ـت ــي جـ ـ ـن ـ ــرال» عـ ـل ــى مـعـظــم
ً
االقتصاد اللبناني ،وكان الرئيس شمعون وكيال،
بل صاحب أسهم في كال املصرفني.
أما مصرف الرئيس فؤاد شهاب ،فكما هو معروف
كـ ــان ب ـنــك «أن ـ ـتـ ــرا» .ل ـقــد أدار هـ ــذا املـ ـص ــرف %60
مــن االقـتـصــاد اللبناني ،تـسـ ّـيــره األج ـهــزة األمنية
(امل ـك ـتــب ال ـثــانــي فــي ال ـج ـيــش) ،وت ـم ـ ّـول بــواسـطـتــه
االنتخابات واألصــدقــاء السياسيني واإلعالميني.
ف ــي ع ـهــد شـ ــارل ال ـح ـل ــو ،ك ــان م ـص ــرف ال ـع ـهــد هو
«البنك األهلي» .أما سليمان فرنجية ،فكان عضوًا
مؤسسًا في «بنك الشرق األدنى» .والياس سركيس
القادم من املصرف املركزي ،فقد كان رجل املصارف
األول ،وكــان قد سبق تعيينه رئيسًا ملجلس إدارة
بنك «ويدج» لصاحبه رجل األعمال الكبير عصام
فـ ــارس .ووراء أم ــن الـجـمـيــل ،ك ــان بـنــك «لـيـتـكــس،
ومــديــره سامي م ــارون ،صديق الجميل وشريكه،

ً
وصـ ـ ــوال إل ـ ــى ع ـه ــد إمـ ـي ــل لـ ـح ــود وف ـض ـي ـحــة بـنــك
ً
ّ
ّ
«املدينة» املدوية ،فضال عن دور وحاكمية املصرف
ّ
املركزي التي تعززت في عهده ،في سيطرتها على
املفاصل املالية واالقتصادية للبالد ككل.

ّ
مافيوي
هل نحن اليوم أمام نموذج
كالسيكي؟

ـف
ي ـح ــاول املـفـكــر بـيـنــو أرالك ــات ـش ــي تـحــديــد تـعــريـ ٍ
نـ ـظ ــري ل ـل ـن ـظــام امل ــافـ ـي ـ ّ
ـوي «ح ـي ــث ت ـق ــوم الـسـلـطــة
امل ــاف ـي ـ ٍ ّ
ـوي ــة ع ـل ــى ح ــال ــة م ــن ال ـت ـن ــاف ــس ال ـف ــوض ــوي
لـتـحـصـيــل الـ ـج ــاه .وت ـم ـثــل أداة م ـم ـتــازة لـ ُـارت ـقــاء
االجتماعي فــي مجتمع رأسـمــالــي ،حيث املغامرة
ّ
والتسيب الالأخالقي هي الشروط التي ال مناص
منها لتحقيق هذا النجاح».
ّ
املافيوية هنا تمثل نوعًا ما تقسيمًا
أي أن السلطة
ض ـم ـن ـيــا غ ـي ــر م ـع ـل ــن ل ـح ـم ــاي ــة م ـص ــال ــح ال ـط ـب ـقــة
الحاكمة وتأمينها .وذلك باستخدام تلك األساليب
ً
«الــاأخــاق ـيــة» فــي مــواج ـهــة فــوضــى ال ـســوق أوال
(وهـ ــي ه ـنــا تـمـثــل دورًا إداريـ ـ ــا بــاملـعـنــى الـنـسـبــي
للكلمة أو حـتــى «تـنـظـيـمــي») ،وض ــد ال ــرأي الـعــام
وال ـق ــوى الشعبية ثــانـيــا .غــايــة ه ــذا التقسيم هي
التحاصص السلمي لقطاعات النفوذ واألعـمــال.
ّ
ً
لـعــل أزم ــة مـكـ ّـبــات الـنـفــايــات ،مـثــا ،تــوضــح املعنى
ّ
ّ
عيانيًا بالنسبة إلــى التحديد الـنـظــري .إن تفجر
أزمة النفايات حول تقاسم أرباح ّ
املكبات ،في عام
ً
ـا مــافـيـ ّ
ـويــا لــه ،عبر تقسيم سلمي
 ،2015وجــد حـ
في صفقتي ّ
املكبني على السواحل اللبنانية ،كما
أوضحت «نيويورك تايمز» ،حيث عقد املكب األول
استفاد منه جهاد العرب ّ
املقرب من رئيس الوزراء
سعد الحريري بقيمة  288مليون دوالر .أما العقد
الـثــانــي ،فذهب إلــى دانــي خــوري املـقـ ّـرب مــن عائلة
عــون ،بقيمة ّ 142مليون دوالر .بالطريقة نفسها،
ّ
تتم إدارة بقية امللفات حيث اقتسام ملف الكهرباء
بني «كوجيكو» وليد جنبالط ،التي تحتكر توريد
امل ـح ــروق ــات ل ـل ـم ــول ــدات ،وب ــواخ ــر ج ـب ــران بــاسـيــل
التركية لتوليد الكهرباء وصفقاتها ،والتي بلغت
مــايــن ال ـ ــدوالرات .على امل ـنــوال ذات ــهّ ،
تسير بقية
امل ـل ـفــات م ــن األم ـ ــاك ال ـب ـحــريــة (فـضـيـحــة منتجع
«اإلي ــدن بــي») والجمارك واملعابر غير الشرعية...

ّ
ّ
المافيوية
السلطة
ل
تمث
ّ
ضمنيًا
نوعًا ُ ما تقسيمًا
غير معلن لحماية مصالح
الطبقة الحاكمة وتأمينها

فعبر مجلس اإلنماء واإلعمار واملجلس النيابي،
وغـ ـي ــره م ــن امل ــؤسـ ـس ــات ،يـ ـت ـ ّـم ت ــوزي ــع ال ـص ـف ـقــات
والريوع ومناطق النفوذ «حبيًا» ،إن ّ
صح التعبير
ع ـب ــر ض ـب ــط ال ـت ـن ــاف ــس ال ــداخـ ـل ــي ،وف ـق ــا لـلـمـنـطــق
ٍّ
املافيوي لكل حسب ُّحجمه.
ولـكــن رغ ــم ذل ــك يـشــذ الـنـظــام الـسـيــاســي اللبناني
ف ــي طـبـيـعـتــه ع ــن ال ـن ـظ ــام امل ــاف ـي ــوي ال ـخ ــال ــص أو
ال ـن ـم ــوذج ــي ،ب ـم ـيــزتــه ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة .إذا
اعـتـبــرنــا أن الـسـلـطــة املــاف ـيـ ّ
ـويــة أداة حـكــم الطبقة
الرأسمالية (أو وسيلتها في الحكم) ،فــإن النظام
اللبناني ال يقتصر عليها ،مستخدمًا معها أداة
أخرى هي الطائفية.
ف ــي ت ـحــديــد ال ـطــائ ـف ـيــة ،ن ـل ـجــأ إلـ ــى م ـه ــدي عــامــل.
فالنظام الطائفي ليس حكمًا لطائفة ما ،أو هيمنة
ل ـطــائ ـفــة م ــا ع ـلــى ن ـظ ــام س ـيــاســي مـ ـع ـ ّـن ،أو على
بقية الـطــوائــف ،بــل هــي لجوء سلطة سياسية ،أو
طبقة حــاكـمــة ،إلــى اسـتـخــدام األوال ـ ّـي ــات الطائفية
وامل ــذه ـب ـي ــة ف ــي ح ـكــم وض ـب ــط ال ـن ـظ ــام املـجـتـمـعــي
الـقــائــم (راج ــع مــدخــل إل ــى نـقــض الـفـكــر الـطــائـفــي).
إن ـه ــا الزم ـ ــة اضـ ـط ــراري ــة ل ـل ـط ـب ـقــات ال ـح ــاك ـم ــة فــي
الـبـنــى الـكــولــونـيــالـيــة امل ـت ــأخ ــرة ،حـيــث تـعـجــز عن
فرض الهيمنة عبر السبل الديموقراطية الحديثة
(األحــزاب والنقابات ومؤسسات املجتمع املدني)،
فتنسحب مضطرة إلى استخدام مقوالت وأدوات
مــا قـبــل سـيــاسـيــة ،مـثــل الـطــائـفــة وامل ــذه ــب وحتى
العشيرة.
يمكن في هذه الحالة عبر جمع أرالكاتشي وعامل،
رؤي ــة تـكــامــل املـفـهــومــن ـ ـ املــافـيــويــة والـطــائـفـيــة ـ ـ
مـتـجـلـيــن بـشـكــل ن ـمــوذجــي وواض ـ ــح ف ــي الـنـظــام
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،مـ ــا ي ـج ـع ـلــه م ـ ــادة ل ـ ــدراس ـ ــات خـصـبــة
وتعميمية .ال يمكن إيـجــاد أي منفذ إصــاحــي أو
ّ
املافيوية والطائفية القائمة.
تجديدي ضمن األطر
الـنـظــام الـطــائـفــي ن ـظــام مـغـلــق ومـتـكــامــل بامتياز
كما يوضح عامل .وهــو يعمل وفقًا لقواعد ذاتية
الدفع تضمن إعادة تجديده لنفسه وإعادة إنتاجه
لنفسه ،ال بل وهنا األخطر ،تمكني وتقوية نفسه،
وخ ـصــوصــا ف ــي ت ـج ــاوزه ل ــأزم ــات والـتـنــاقـضــات
ّ
الكبرى .أي أن النظام الطائفي يخرج أقوى ومعززًا
ّ
ً
فــي تـجــاوزه ألي أزم ــة بنيوية (مـثــا تـعــزز البنية
الطائفية في كل من سوريا والعراق ،إثر األزمتني
األخ ـيــرتــن فــي كــا الـبـلــديــن) .اإلص ــاح والتغيير
يــأتــي مــن ال ـخ ــارج .مــن خ ــارج املـنـظــومــة املــافـيـ ّ
ـويــة
الطائفية الـحــاكـمــة ،وقــد يـكــون عبر «حـقـنـهــا» ،إن
صح التعبير ،بقوى سياسية تغييرية جديدة ،ال
ّ
تقلب ،بل نقول ّ
تعدل قواعد الحكم وآلياته
نقول
املعطوبة ُالحالية القائمة .قــد تـكــون االنتخابات
الـنـيــابـيــة امل ـب ـكــرة ن ــاف ــذة تـسـمــح ل ـل ـهــواء النظيف
بــالــدخــول ،لتنقية األجـ ــواء الـعـفـنــة داخ ــل القطيع
السياسي الــذي يسوس البالد حاليًا .بشرط كون
الـ  10452كيلومترًا مربعًا دائــرة انتخابية واحدة
وال أقل!
* كاتب سوري

