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اقله آي نتذآر ان لبنان ليس فقط بلد طوائف، بل ال     . بين الوقت واآلخر، ال تضر مثل هذه العواصف       
دت           سياسي افق احر ال ع وال التن يزال آما آان، بلد تجار الى حد بعيد، وان ال حروب الكراسي والمواق

اه ة معن وم المصلحة الطبقي ان حي. مفه ي لبن دة ف ا معّق ور دائم ًا، االم ة طبع سد اعتباطي د ان ُتف ث ال ب
ى شبه                  " آمال"الطاقم الحاآم    ا تخرج ال التناقض الطبقي، وال غنى عن النيات المبيتة التي سرعان م

ة، من               "التطييف"العلن تحت عنوان     اة الوطني ، فيستغفر الجميع اهللا من المسخ وآأنه طارئ على الحي
شار الي  ائفي الم د الط د البع ى تفني د عل اءدون ان يجرؤ اح دات، نجح . ه بحي ذه التعقي م ه ن، رغ ولك

السجال الذي احتدم بسرعة مذهلة حول مشروع الغاء الوآاالت الحصرية في التأآيد ان قراءة ادبيات           
.االقتصاد السياسي المارآسي لم تكن مضيعة للوقت لمن قرأها في لبنان

ة ضد المشر   / ولعل هذه السرعة التي مّيزت الحملة االعالمية   ى      االعالني دليل عل ا ال وع هي في ذاته
د          ان االقتصادي للبل سر سرعة             . اهمية العصب التجاري في البني ا يف ة وحده م سرع الحكوم يس ت اذ ل

يش                            ع التجي شاهد رب سة من دون ان ن شبه الخل ا ي التحرك ضدها، فقد حدث ان تم امرار قوانين في م
دما آان          ى عن ال من اسس      الذي رصده القراء والمشاهدون في اقل من اسبوع، حت وانين تن ذه الق ت ه

آما ان حدة الحملة ال ُتفّسر بكون بعض االعالم           . االجتماع الوطني، ومنها قوانين االنتخاب المتعاقبة     
ة                       ياد الرقاب ا الحصريين اس ا لوآالئه ة العلي رار المصلحة القومي ى اجت المرئي، المضطر في العادة ال

.عن احتقانهواالمن السياسي، قد وجد اخيرًا فرصة للتعبير 
و    " عادة" فنسبة االجتهاد الصحافي بقيت هنا ايضًا ضئيلة مقارنة مع            ترداد االمالء االخباري، حتى ل

ين                   آان مصدر االمالء مختلفًا، او باالفتراض انه آان آذلك، اذ ال يمكن تناسي احتمال وجود تقاطع ب
ي  - طبقي وآخر سياسي        -امالء اقتصادي     ة     .  امن رت الحكوم ى تعّث دة       فمت سكاآين مفي . ، تكون آل ال

اب                   ا غي والحق ان الحكومة تعّثرت من دون جميل من احد، وان تحرّآها تشوبه شوائب عديدة، واوله
اء              دو آالحرب ا تب ا يجعله ا، مم ّدل ضحاياها         "التناسق في خطابه ًا لتب ا تبع ّدل لونه سفير      " تب ال ال ا ق آم

ضيات ا       ع مقت أقلم م صوصًا ان الت رم، وخ يمون آ سابق س شراآة     ال ه ال ذي تملي ة ال ارة العالمي لتج
ل         .  المتوسطية او منظمة التجارة العالمية، ال يستلزم مثل هذا التسرع          -االوروبية   ك ال يقل لكن آل ذل

.من االهمية التي حملها السجال ضد مشروع الحكومة
ة التي                       هي في      ففي بلد يعشق المال ويستحي منه في اآلن نفسه، ويظل يتعفف من الحسابات المادي

تنتاجات                  ة بعض االس صميم حياته، يشكل خروج المصلحة الطبقية سافرة الى العلن دعوة الى مراجع
وة الراسخة ل        . التي اعتبرت نهائية بعد الحرب  ة هي التي يجب ان تطول الق م مراجع ات  "واه الطبق

ة ع ال   " القديم ل م ى التعام درتها عل سياسي    وق سطح ال ى ال ة عل رات الطارئ صاد  . متغي د ان االقت بي
بعض       و لل د يحل ا ق ي، آم سيط طبق صر بتب ن ان ُيخت سياسي ال يمك ين   . ال ة ب ست معرآ سألة لي فالم

.االحتكاريين والمحرومين
دة  "ال ينفع ان لم يؤِد الى رصد    " الطبقات القديمة " واالستدالل على     ات جدي ى    " طبق دورها ال سعى ب ت

ى          " امل "مع العلم ان حماسة رئيس حرآة       . من طبق الجبنة  أآل حصة    ساعد عل د ت واب ق ومجلس الن
  لكن االهم. ادراك جحم هذه المطالبة، وان تكن تساهم ايضًا في تحوير النقاش وصبغه بصبغة طائفية
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ه         رك في ذي تتح ع ال ار االوس سبان االط ي الح ضًا ف ذ اي ه ان يأخ رض في سياسي يفت صاد ال ان االقت
ى           . ، اي االطار االقليمي   التجارة ستقيم اال اذا شمل، باالضافة ال وبهذا المعنى فان التحليل الطبقي ال ي

ة في دول تنتمي                    " الجديدة"او  " القديمة"الطبقات   ى الهيمن ساعية ال ة او ال ات المهيمن ان، الطبق في لبن
ك   ا تمل سها ولكنه صادية نف ة واالقت دائرة الجغرافي ى ال زة تفاضلية"ال ة" مي ى هائل تكم ال ا ال تح  آونه

.قوانين بقدر ما تحتكم الى اعراف واحيانًا موازين قوى خالصة
ة المتحررة من                        ة التجارة العالمي ة في حرآ  ويعني ذلك، في ما يعني، ان اندماج االقتصادات العربي

ة              م تكتمل االجراءات االنفتاحي ا ل ى الخارج  (القيود سينعكس سلبًا على معظمها م تح االسوا  ) عل ق بف
ى تحريك مشروع      . العربية بعضها على بعض    وهذا ما يجب ان يدفع الحكومة اللبنانية الى العمل عل

روت ة بي رى خالل قم ة الكب ارة العربي ة التج دوره سجاالت . منطق يثير ب شروع س ذا الم ان ه واذا آ
ذه الحسابا                  ة بعض ه ساهم في مالءم د ي ل ق ه في المقاب ة، فان ة المحلي ت مع  تزخر بالحسابات الطبقي

ة مسرحًا                   . مصلحة االقتصاد الوطني   ساحة التجاري د يحول دون تكريس ال ل، ق او لنقل انه، على االق
سى                          ان وسوريا، ومن دون ان نن ا في لبن دور رحاه التي ت سية آ ات البولي لحروب خفية اشبه بالرواي

  .الجزيرة العربية، بفعل التالزم بين المصالح وانعدامه بين القوانين
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