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 األمجد سالمة  

ا في أسواق هلصدمة. لم تكن اجتماعية أو صحّية، بل اقتصادّية لم تظهر عوارض في مرحلة االنتشار الوبائي، تعّرض العالم أصبح« كورونا»عندما أعلنت الصين أن فيروس 
ركات رجت شسلع في األسواق االستهالكّية. فجأة خفي القدرة على تأمين ال رص معظم االقتصاديين على تتبع حركتها لتشخيص الوضع االقتصادي( بل ظهرتالمال )التي يح

نتشار ها الدولة الصينّية للحّد من اإجراءات اإلغالق التي اتخذتاجية تقريبًا، لتعلن عدم قدرتها على تغطية حاجات األسواق بسبب عالمية عمالقة، في كل القطاعات اإلنت
 .الفيروس

 
ل القيمة على امتداد العالم ُتقّدر بنحو حتى نهاية شباط وأّدى إلى خسائر في سالس %2ونكتاد( أن انخفاض اإلنتاج في الصين بلغ حدة للتجارة والتنمية )أيقّدر مؤتمر األمم المت

ّررة حول العالم ت المتضالتقرير أن أكثر القطاعايمة إلى القيمة األساسّية للسلع المستخدمة في عمليات اإلنتاج(. ويوضح القيمة هي مراحل إضافة الق مليار دوالر )سلسلة 50
ل إعالنه جائحة بوباء عالمي )التقرير ُنشر قإلى « كورونا»االتصاالت، وأن هذه الخسائر قد تتفاقم إذا تحّول ت واآلالت الدقيقة واإللكترونيات ومعّدات هي صناعات السيارا

قارنتها لقيمة المضافة التي ال يمكن مالقطاعات متصل بتشخيصه للخسائر من ناحية ا)تركيز التقرير على هذه عالمية( أو لم تجد الشركات مصادر أخرى من خارج الصين 
 .سائر المتواضعة لقطاعات إنتاج السلع االستهالكية الرخيصة(بالخ

 
  طريق العودة VS جع التصنيعترا

  ة؟وسط هذه التقديرات ثمة أمر جوهري: كيف تجد بدياًل من الصناعات الصيني
سات صادية الداخلّية للدول الصناعّية. وداخلّية تتمحور حول سياباب عّدة؛ خارجّية تتعّلق بالسياسات االقتالقّوة الصناعّية األولى في العالم له أس صعود الصين إلى موقع

لى تراجع سياسات الدول الصناعية أّدت إاستبدال الصين ألن  سألةالتي استغّلت سياسات الدول الصناعّية. تغلب األسباب الخارجية على م« ةالثورة الثقافيّ »الصين بعد 
« ع التصنيعتراج»إليه بـ السابق. هذا التراجع ُيشار تاح العالمّي والذهاب إلى العولمة بعد سقوط االتحاد السوفياتيّ عات التصنيع في الدول الصناعّية قبل االنفقطا
(Deindustrialization .) تطّورة، كما مة نتيجة عوامل تنموية حتمية لالقتصادات الية الستينات ولم تكن عملّية عضوّية طبيعيّ الواليات المتحدة في نهاهذه العملية بدأت في

كتب ُنشرت  ثةالجع التصنيع في الواليات المتحدة هما باري بلوستون وبينيت هاريسون في ثعّل أفضل من قارب عملية ترايحاول الكثير من الباحثين االقتصاديين تصويرها. ل
تحدة مفي هذه الكتب يشرح الباحثان أسباب لجوء الواليات ال«. المتنامياالزدهار »و« االنعطاف العظيم»و« ي أمريكاعملية تراجع التصنيع ف»، هي: 2000و 1982م بين أعوا

ع ة نشر المصانيعة الشركات التي انتهجت سياسيع في الستينيات، ومن طبالتصنيع باعتبارها ناتجة من انخفاض اإلنتاجّية وهوامش الربح من التصن إلى عملية التخفيف من
درتها على إلى آخر بحسب قل التصنيع من موقع جغرافّي ، أي أصبح بإمكانها نق«سرعة نقل رأس المال»عدت الشركات في رفع على بقع جغرافّية واسعة. هذه الطبيعة سا

نبّية. الحقًا عملت أج بداية، إاّل أنه سرعان ما تحّول إلى مصانعابات. هذا االنتقال كان يتّم داخل البالد لعاملة وتعقيدات وجود نقالتحّكم بأكالف اإلنتاج، وخصوصًا كلفة اليد ا
ها ركات األميركية وأذرعالشالل إدارة الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون، فأصبحت عالقة اإلنتاج بين ية على تسهيل هذه العملية خالتحالفات بين النخب االقتصادية والسياس
ه العملّية، فأصبح يع هذفي أميركا بداًل من أن تكملها. وساعد تطّور التكنولوجيا في تسر من أن تكون جاذبة؛ عالقة تستبدل الصناعة  وشركائها في الخارج عالقة طردّية بدالً 

 .لربحّيةمركزًا لالستثمار عالي اواصل بين المراكز المنتشرة جغرافيًا أسهل، وفي المراحل التالية أصبحت الت
قطاعات الصناعية. الت االجتماعية في الواليات المتحدة، فانخفضت فاتورة األجور بشكل كبير في في توسيع هّوة الدخل بين الطبقا «تراجع التصنيع»وقد ساهمت عملية 

عّمال هذه  االتخّلي عن المكتسبات التي حّصله فته، علىيما ُأجبر من بقي في وظياالقتطاع من الوظائف )صرف العمال( على النصيب األكبر من هذا الخفض، ف واستحوذ
 . عقود تحت تهديد نقل التصنيع ووظائفهم إلى الخارجالقطاعات على مّر ال
ظائف ال يخلق و  ات. ولكن هذا القطاع كان، فأصبح أكبر عدد من الوظائف ُيخلق في قطاع الخدم«تصاد الخدمات الجديداق»االقتصاد األميركي إلى  وفي الثمانينات تحّول

بقة ط ين مثاًل(. هذا الواقع أنتجئف ذات األجور العالية التي تحتاج إلى معرفة ومهارات )كالمبرمجتدّنية وبأعداد هائلة، وعدد قليل من الوظاتحتاج إلى مهارات وبأجور م
 .بالدتجها قطاع التصنيع في الينما اختفت تقريبًا الطبقة الوسطى التي أنذوي األجور المرتفعة، ب ضخمة من العمال ذوي الدخل المتدّني، وطبقة صغيرة جدًا من العمال

تدنية عّية الغربّية أيضًا. فقد سيطرت على سوق العمل الوظائف مفي عدد كبير من الدول الصناواليوم هذا الواقع أصبح أكثر وضوحًا في الواليات المتحدة فضاًل عن سيادته 
فرز على حساب تدمير الطبقة الوسطى وزيادة االنقسامات وال نخفضة. وفي الحقيقة هي منخفضةبينما يفاخر السياسيون بأّن نسب البطالة مي القطاعات الخدماتّية، األجر ف

 . الطبقي في المجتمع
 سةلإللغاء والعودة إلى ما كان قد مضى بكبناها التحتّية غير قابل عّية محلّية من دون األخذ في االعتبار أن التفكيك الممنهج الذي جرى لبيستحيل إحياء قطاعات صنا

 



ى ما كان قد قابل لإللغاء والعودة إل ذي جرى لبناها التحتّية غيرفي هذا اإلطار بات يستحيل إحياء قطاعات صناعّية محلّية من دون األخذ في االعتبار أن التفكيك الممنهج ال
ُفّككت على مدى عقود، وبناؤها من جديد يحتاج إلى سياسات  دحتية اقتصادية وخدماتية واجتماعّية كانت قلقطاعات يحتاج إلى بنى تمضى بكبسة زر. إعادة إحياء هذه ا

لى أخرى محّلية يحتاج إة باالستثمار في هذه القطاعات. أي أن استبدال القدرات التصنيعّية الصينيّ  لجغرافيا، وتجبره على إعادةتتحّدى رأس المال وتحّد من سرعة انتقاله عبر ا
ألسابيع األخيرة أنها في اأنتجت االقتصادات الليبرالّية الغربّية القائمة اليوم. وهذا أمر من شبه المستحيل أن تقوم به دول أثبتت  نسف السياسات االقتصادية والمالية التي

 .تجد كما حصل في الصيننتشار فيروس كورونا المسضعف من أن تواجه النخب االقتصادية فيها وتذهب إلى إقفال عام لمواجهة اأ
 

 والخيارات القادمةالنموذج اللبناني 
 

عات ل نحو خلق وظائف ذات أجور متدّنية في قطامن بعيد من انزياح سوق العمفي لبنان تبدو تعقيدات المشهد االقتصادّي مضاعفة. فباإلضافة إلى اإلفالس، نعاني منذ ز 
، حّطمت ما تبقى من 1992الحكم عام اتُّبعت مع وصول الرئيس رفيق الحريري إلى األهلّية، إاّل أّن الحرب والسياسات التي ر كان قائمًا قبل الحرب خدماتية. رغم أن هذا األم

ا نتحّدث مالشديدة لالقتصاد. وعند حّولت وظائف قطاعات الخدمات إلى وظائف ذات أجور متدّنية، بسبب الدولرةة كانت صامدة بوجه الحرب، و قطاعات إنتاجية وصناعية قليل
 .مي إليهالطبقة الوسطى اللبنانية وساهمت في تهجير كّل من طمح إلى أن ينتظائف ذات األجور المتدنية هي التي حّطمت اعن الهجرة، ال يجب إغفال أن الو 

ادية ية اقتصتماد سياسات تسهم في إنتاج بنى تحتع من بين أيدينا فرصة اعمشهد عاصف، قد ينتج منه تغيير نموذج االقتصاد اللبناني. يجب أاّل تضي نحن اليوم في قلب
ياسات التدمير عانوا بشكل مباشر من سلطبقة الوسطى. فاللبنانيون األساسي لبناء صناعات تساهم في إصالح سوق العمل وا عادة تشكيل اوخدماتّية واجتماعّية تشّكل المرتكز 

وين الطبقي. ال كموح بأن يجري تصحيح البناء االجتماعي والتت عاليًا لفرض نموذج اقتصادي يتيح لهم الطأن يضغطوا ويرفعوا الصو  الممنهج لهذه الطبقة الوسطى، ويجب
مل محترمة ع االجتماعية، وعندها يمكن حماية البلد من نزيف الهجرة ونضمن للشباب فرصدورها الطبيعي في التركيبة يستقيم أي تصحيح إاّل بأن تأخذ الطبقة الوسطى 

لمحلية في ا من حّق لبنان األمل بنموذج يعيد التوازن وأاّل تكون اإلنتاجية ع على مستوى الصين، كّمًا أو نوعًا، ولكنهم العلمي. ال يجب أن نتوّهم أّننا قد نصنّ تناسب تحصيل
 ى.طلهجرة ستضع عائالتنا ضمن صفوف الطبقة الوسج المنهار إيهامنا بأن اادية أسهمت في الوصول إلى االنهيار االقتصادي، وأال نسمح لبناة النموذخدمة نخبة اقتص

 
 
 
 
 
 
 
 

 


