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 ورد كاسوحة  

يحدث ن ذلك سما إذا كادمته، و حتى اآلن، ال تزال المخارج المطروحة ألزمة المديونية في لبنان تتمحور حول كيفية االنتهاء من الدين وخ
ما بيعت معظم سندات المصارف إلى صناديق داخليًا عبر إعادة جدولته، أم خارجيًا عن طريق إعادة الهيكلة وباالتفاق مع الدائنين، بعد

 ي عمليةف ساهمتهاكلُّ ذلك مفهوم، بالنظر ليس فقط إلى العبء الذي تمّثله المديونية على االقتصاد، بل أيضًا إلى فداحة م. خارجية
د. لنن الدخل والثروة في البال ون األزمة بمجملها مرتبطة بمجموع العمليات التي تقوم بها المصارف، وحجم ما تمّثله من أصلاالنهيار، ك

في  حصارهاناربة، حتى اآلن، هو عدم التطرُّق بالشكل النافي إلى طبيعة الريوع التي تديرها المصارف، وما إذا كان اما ينقص هذه المق
طار ريع حدوديتها ــ وفي إالذي أفضى إلى االنهيار الحالي، عبر خلق فقاعة مالية ترانمت خارج هيانل اإلنتاج ــ على مالتوزيع هو  قنوات

 .فةال يستند إلى قيمة مضا
 

 بدايات الريع الوافد
عمار ملية تمويل إعادة إ ة جميعها، عارف الخاّص عه المصال تعود جذور األزمة فقط إلى الحقبة الحريرية حين ُأوكل إلى مصرف لبنان، وم

تعتمد على قطاع  نتفي الوقت الذي توّقفت فيه عملية الترانم التي كاالبالد بعد الحرب عبر االستدانة، بل إلى بدايات الحرب نفسها. أي 
تى في ًا ــ حالدولة رسمي مع تبّني لصناعيةالخدمات، بوصفه مصدر الثروة الوحيد في ظّل ضمور قطاعات اإلنتاج األخرى الزراعية وا

ور أخرى، الحرب لم تمّثل فقط مناسبًة لصعود قوى طبقية وضمالحقبة الشهابية ــ فلسفة اليمين االقتصادية التي كان يمّثلها ميشال شيحا. 
ين الذين يم من اللبنانالحرب، أ اركة فيبل كانت أيضًا المرحلة الذهبية الزدهار الريع اآلتي من الخارج، سواًء من الدول التي كانت مش

ت تمّول االقتصاد. في هذه المرحلة، وبسبب تزايد هاجروا بحثًا عن مصادر دخل بديلة، بعد اندثار معظم الهيانل اإلنتاجية التي كان
ية بات القتصادلية ات في العملتغّيراالريع، لم تعد الثروة ُتنَتج في الداخل، وما كان ُينتج منها بعد كّل هذه ا االعتماد على هذا النوع من

 ى حثًا عن بيئة أفضل للعمل، أو انضوت ضمن إطار قو يفتقر إلى الهيانل والقوى العاملة معًا، باإلضافة إلى الرساميل التي إّما هاجرت ب
جيء رفيق مكانت مع  الحقبة،مع إنتاج ال يعتمد على الريع كقيمة وحيدة ومطلقة. االنعطافة النبرى في هذه  الحرب التي يتعارض عملها

بر ربطه لطائف في مركزة هذا الترانم، عحريري في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وشروعه حتى قبيل انتهاء الحرب وعقد اتفاق اال
ل الريع اآلتي من الخارج بعد ربطه بقنوات توزيع به، كونه  لى رأسها ة عرسميالجهة التي تدعم معظم األطراف المتحاربة، بحيث يتحوُّ

من الريع )وهي  تى األشكال األخرى إلى الشكل الوحيد المعتمد لتدفُّق الثروة، وبالتالي تمويل نمط حياة اللبنانيين برّمته. حمصرف لبنان، 
، «لحقيقياالقتصاد ا»فيها كان يحصل في « اإلنتاج»ها( التي كانت قائمة قبل الحرب، جرى استبعادها على اعتبار أن بدائية في معظم

فيد منها ثروة تست خدمات الذي كان ال يزال حتى أواخر الثمانينيات محافظًا على طابعه كمصدر لتحويل الريع إلىفي قطاع ال وتحديداً 
ز   قالثروة بهذا المعنى، حصل عبر جعل الريع يترانم في قنوات التوزيع بعد مركزتها حريريًا، بحيث ال يتم خلاألنثرية وليس العكس. تركُّ

لسيولة التي ا ريعيًا، لينتهي األمر بهذا النموذج بعد عقود من التمويل عبر المديونية، إلى الحجز على كلّ خارجها، حتى ائض قيمة أّي ف
ع ومدخرات، أو على هيئة رواتب وتأمينات اجتماعية. والحال أّن الريع بحّد ذاته ليس هو المشكلة، على ُأنتجت عبره، سواًء على شكل ودائ

الخاّصة في « ةئيالبدا»ان يقوم في معظمه ــ وخصوصًا قبل الحرب ــ على التداخل بينه وبين هيانل اإلنتاج د اللبناني كاالقتصا تبار أنّ اع
في اإلقليم، والتي يحصل فيها توزيع للدخل حتى في ظّل حالة التبعية،  لنماذج األخرى منه القائمةقطاع الخدمات، هذا باإلضافة إلى ا

ونية )والتي يالجتماعية. وهي تقريبًا الحالة التي سيصل إليها لبنان قريبًا، بعد االنتهاء من دورة المدلف الشرائح اه إلى مختصل ثمار بحيث ت
 . الدور الذي كان ُمنوطًا بالمصارف في النموذج الذي يحتضر حالياً قد تستمّر لسنوات(، واالستغناء عن 



ة المعّقدة التي يقوم عليها اإلنتاج النفطي وتداخلها مع مصالح الدول ًا إلى البنيمونًا نظر يكون مضاإلمساك كاماًل بالثروة الجديدة لن 
 وائدها ستصل إلى الناس مباشرةً اإلمبريالية ولنّن ع

 
 «الريع اإلنتاجي»

ة ، وتوكل مهمياً تج داخلروة ُتنفي الحالة التي تنتظر البالد بعد الشروع في استنشاف النفط والغاز عبر البلوكات العشر، سنكون أمام ث
ب دارة الثروة الجديدة، ليس ألنها ُجرِّبت فحسجني عوائدها إلى هيئة وطنية تابعة للدولة. هذه المّرة، سيكون دور المصارف محدودًا في إ

م هذه ، كون الترانًا كبيراً لها دور توزيع الريع القديم، بل أيضًا ألن نظام اإلنتاج الذي تقوم عليه عملية استخراج النفط والغاز ال يلحظ  في
ملية الع دير الذي يضع كّل القيمة المضافة الناتجة منالمّرة سيكون نتاج عملية معّقدة تبدأ باالستخراج، وتمّر بالتنرير، وصواًل إلى التص

ريع الناتج ، كما في الةمة المضافهو القيفي يد الهيئة الحكومية، بعد حسم نسبة الربح الخاّصة بالشركات المستخرِّجة للثروة. النقد هنا ليس 
ية لوالر، أي عندما تتحّدد بناء على دورته مجمل العمعن تحويالت مالية أو ودائع ُمستقَطبة أو َمحافِّظ َدْين، خصوصًا حين يكون بالد

تراجع هذه فطي، تاد النفي االقتصدوالر. االقتصادية، بما في ذلك بقايا هيانل اإلنتاج التي ُربط استمرارها باستيراد المواد األولية عبر ال
ستفيد تها ذات مردود كبير، ومن النوع الذي يخلق فوائض الدورة المرتبطة بالنقد مباشرًة لمصلحة ترانم مرتبط بعملية إنتاج محدودة، ولننّ 

دة بدل تلك التي دييم هيانل جأي ال يق الفعلي،منها األنثرية، حتى لو لم تنخرط قواها العاملة مباشرًة في اإلنتاج، كونه ليس إنتاجًا بالمعنى 
ر القوى المنتجة خارج اإلطار المحّدد لعملية ا يساعد ليس ، هذاإلنتاج النفطي أو الغازي. في الحالة اللبنانية اندثرت، وال يساعد على تطوُّ

نم عبر الريع ارص وصول التر ث تزداد فيمة، حيفقط في إطفاء المديونية، بل أيضًا في فّك االرتباط نهائيًا بينها وبين عملية خلق الق
جعل ي ذي كان يصّب بمجمله في خدمة الدين. هذا األمر الالنفطي إلى أنبر شريحة ممكنة من الناس بمجّرد االنتهاء من الريع القديم ال

له إلى اقتصاد حقيقي، ولنّنه على األقّل يضع حّدًا لل انم السابق ع كّل التر تضلتي كانت عملية احجم االقتصاد أنبر، وال يزيد من فرص تحوِّ
عتبار أنها ا االقتصاد اللبناني لن تنتهي بهذه الطريقة، على  في يد األقلية المتحالفة مع المصارف، ومن ورائها النظام المالي الدولي. تبعية

فيد منها ّن المستنى أروطة. بمعبعية مشستنون شبيهة بالنموذج الخليجي الذي تذهب معظم ثروته النفطية إلى الغرب، غير أنها ستنون ت
هت من الريع تن بعد أن تنون البنية االقتصادية الداخلية قد انفي النهاية هو االستثمارات الغربية المباشرة في الغاز والنفط اللبنانيَّين، ولن

ـ في عملية استخراج ـ بت مّدخراتهافقرت وُنهالتي أُ القديم الذي يخدم األقّلية، لمصلحة انخراط فئات أوسع من اللبنانيين ــ وخصوصًا الشرائح 
 .النفط وتنريره

 
  خاتمة

ل ا اإلنتاج النفطي وتداخلها مع مصالح الدو مونًا نظرًا إلى البنية المعّقدة التي يقوم عليهاإلمساك كاماًل بالثروة الجديدة لن يكون مض
 صادلن يكون ثّمة دور مباشر للدوالر في االقت هذه الحالة، حّلية. فيملة الماإلمبريالية، ولنّن عوائدها ستصل إلى الناس مباشرًة، وبالع

ل إلى مجرّ غاز، إذ ستضع الدولة يدها على العملة الصعبة وعلخارج إطار تسعير عمليات التبادل بالنفط وال د سّلة ى رأسها الدوالر لتتحوَّ
حال  د. سيخفض ذلك من كلفة اإلنتاج، فيذلك االستيرا، بما في قتصاديةلالدخار، وبالتالي ستتراجع مكانته كمحّدد لنّل العمليات اال

َرت االستفادة من الفوائض النفطية في توسيع ع ألساسية على هامش الصناعة ا ملية اإلنتاج القائمة، عبر استحداث صناعات جديدةتقرَّ
لية، ولنن ليس باعة العملة المحقتصاد إلى طفعة في االمّو مرتالخاّصة بالنفط والغاز. وستزداد الحاجة مع ترانم الفوائض وتحقيقها لنسب ن

يحصل لقاَء  قدي للترانم الذية مضافة في ذاتها، بعدما تحّولت إلى المعادل النقيمتها تجاه الدوالر، بل بما تشّكله من قيم باالعتماد على
ز الحالة هو ما سيرف الليرة، و في سعر ص ن كبيرعملية استخراج النفط وتنريره وتصديره. سيؤّدي ذلك، على األرجح، إلى تحسُّ  عزِّ

م الخيار بتعزيز البنية اإلنتاجية الدالتنافسية ليس فقط للُمنَتج النفطي بل لمجمل الصادرات اللبنانية، ف خلية على حساب اي حال ُحسِّ
ستستمّر على فصار الحالي، ي ظّل الحبناني فحصرية االستيراد الموروثة من الحقبة السابقة. أما العقوبات المفروضة على االقتصاد الل

قتصاد نتقل من نظام الرقابة على المصارف لمنع تمويل االاألغلب، ولنن تأثيرها سيكون مختلفًا حين تتحّول البالد إلى دولة نفطية، وست



رق أساسي مع فا ، ولننوذج إيرانهًا بنمإلى الرقابة على األسواق النفطية التي تشتري الغاز اللبناني. وفي هذه الحالة، سيكون األمر شبي
مجًا أنثر في مند للولوج إلى األسواق الدولية للغاز، كونه« يةأفضل»يتعّلق بهيكلية االقتصاد اللبناني الذي يملك بالمقارنة مع نظيره اإليراني 

نتاجه ضمن األطر د نهبه إلى إالريع بع ن توزيعالنظام الرأسمالي العالمي. تبعية االقتصاد ستستمّر بهذا المعنى، ولنن في ضوء انتقالها م
 . حينفي حّد ذاته تستفيد منه األنثرية، ولو بعد « قيمة مضافة»الحكومية ليصبح 
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