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اقت�صاد

نظرة �إلى الخطاب االقت�صادي
للثورة الإ�سالمية في �إيران
} محمد برهاني
من البديهي أن يحمل الحدث الرباني ـ الشعبوي
الكبير كالثورة اإلسالمية ف��ي ال��ع��ام  1979بقيادة
اإلم���ام الخميني ف��ي إي���ران منهجا ً خ��اص��ا ً ب��ه كسائر
ال��ث��ورات ال��ك��ب��رى .وب��م��ا أنّ ال��ث��ورة ف��ي إي���ران ُبنيت
على أسس ومبادئ إسالمية ال ب ّد لها أن تتسم بفكر
اإلسالم والقرآن األصيل .وأه ّم شعارين أكد عليهما
الشعب خالل الثورة هما الحرية واالستقالل .وليس
لهذين الشعارين دالالت سياسية بحتة فحسب ،بل
لهما دالالت اقتصادية كذلك ،وقد أُخذت هذه المسألة
ونص
في عين االعتبار في المراحل األول��ى للثورة
ّ
عليها الدستور في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
ل��ذا ن��رى أنّ الشعب اإلي��ران��ي من خ�لال بعد النظر
وال��ت��زام��ه ب���اإلس�ل�ام ،ت��وج��ه ن��ح��و االك��ت��ف��اء الذاتي
واالستقالل االقتصادي وع ّرف عن هذه المطالب بأنها
مطالب حقة وأساسية ،وبرزت أهمية هذا األمر عندما
عانت إي��ران على م��دى عقود من الحصار والضغط
االق��ت��ص��ادي المتواصل م��ن ال��غ��رب ،ولكن استطاع
��س��ك ب��ه��ذه ال��م��ط��ال��ب الثورية،
اإلي��ران��ي��ون ع��ب��ر ال��ت��م ُّ
وبعبارة أخرى من خالل االقتصاد المقاوم أن يحموا
أنفسهم أمام هذه الضغوط.
إحدى خصائص الثورة اإلسالمية اإليرانية األخرى
هي شعبوية هذا القيام ،لذا كانت عوائد ونتائج هذه
الثورة في مصلحة الشعب وم��ن نصيبه ،وعلى هذا
األساس والنهج ومن خالل هذا اإلطار وضعت الخطط
االقتصادية واالجتماعية لكي يتح ّرر اقتصاد الدولة
من الهيمنة والقيود الخارجية ويتجه نحو الخصخصة
���ص ال��دس��ت��ور م��ن اللحظة األول���ى على
ال��داخ��ل��ي��ة .ون ّ
ه��ذا المفهوم .وعليه ب��دأ العمل الجدي على الساحة
االقتصادية ،كسائر الساحات الثقافية والسياسية
والعسكرية ،للوصول إلى حياة أفضل في هذا المجال.
وحيث من الواضح أنّ االكتفاء واالستقالل االقتصادي
مرتبط بشكل ُمحكم وأساسي باالستقالل السياسي
نص الدستور على العمل الدؤوب للتخلص
والثقافيّ ،
من التبعية االقتصادية ،لتكون تلك القاعدة االقتصادية
التي تعمل عليها البنى االقتصادية في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
وعلى هذا األساس ،ومنذ انطالقة الثورة اإلسالمية،
أكدت القيادة والمسؤولون في النظام العمل الجا ّد في
هذا االتجاه لتحقيق االستقالل االقتصادي واالكتفاء
ال��ذات��ي .وأك��دت الضغوط والمشكالت التي أوجدها
مخالفو الثورة في الداخل والخارج أمام هذه الخطوات
تمسك اإليرانيين بها.
على ضرورتها ،وزادت من ُّ
أخذ السعي نحو االكتفاء الذاتي حيّزا ًكبيرا ًمن الجدية
في بنود الدستور والحياة السياسية واالقتصادية
نص البند الثالث عشر في النقطة الثانية
للدولة ،حيث ّ
على أنّ وظيقة ال��دول��ة ف��ي الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية« ،العمل على الوصول إلى االكتفاء في العلوم
والتقنيات والصناعة والزراعة واألمور العسكرية،»...
وت ّمت اإلشارة في البند التاسع الباب  43إلى الضوابط
االقتصادية لعمل الدولة وهو يؤكد على «زيادة اإلنتاج
في المجاالت الزراعية والدواجن والصناعة لكي تؤ ّمن
حاجة البالد وتوصلها إلى االكتفاء الذاتي وتف ّك قيدها
من التبعية ألي جهة كانت».
ويعتمد ال��ب��رن��ام��ج االق��ت��ص��ادي اإلس�ل�ام���ي ،على
إيجاد األرضية المناسبة لإلبداع واستثمار االبتكارات
الجديدة ،وإيجاد جو من تكافؤ الفرص والريادة في
المجال العملي ومعالجة الحاجات األساسية للشعب
من خالل العمل الحكومي.
وف��ي البندين التاسع والثاني عشر من الدستور
في الفقرة الثالثة المتعلقة باالقتصاد اإلسالمي نقرأ
اآلتي:
نصت الفقرة الثالثة من البند التاسع على القضاء على
ّ
التمييز الغير عادل وإيجاد فرص متكافئة للجميع في
المجاالت المادية والمعنوية ...وذكر البند الثاني عشر
دعم االقتصاد السليم والعادل على منهج الضوابط
أي
اإلسالمية إليجاد ال��رخ��اء ورف��ع الفقر ومعالجة ّ
حرمان في مجاالت الغذاء والسكن والعمل والطبابة
وتعميم التأمين الصحي على كافة طبقات المجتمع.
في البند ال��ـ  43من الدستور اإلي��ران��ي ت�� ّم تحديد
أه���داف االق��ت��ص��اد اإلس�لام��ي م��ن وج��ه مغاير حيث
ذك����رت« :م���ن أج���ل ض��م��ان االس��ت��ق�لال االقتصادي
للمجتمع ،واجتثاث جذور الفقر والحرمان ،وس ّد ما
الرقي مع المحافظة على
يحتاج إليه اإلنسان في سبيل
ّ
كرامته ،يقوم اقتصاد جمهورية إيران اإلسالمية على
أساس القواعد التالية:
 - 1توفير الحاجات األساسية للجميع ،وهي:
المسكن ،المأكل ،والملبس ،والصحة العامة ،والعالج،
والتربية والتعليم ،واإلم��ك��ان��ي��ات ال�لازم��ة لتشكيل
األسرة.
 - 2توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع ،بهدف
الوصول إلى التشغيل الكامل ،وكذلك وضع وسائل
العمل تحت تصرف جميع األشخاص القادرين على
العمل الفاقدين لوسائله ،وذل��ك بصورة تعاونية عن
طريق اإلقراض بال فائدة ،أو أي طريق مشروع آخر،
بحيث ال ينتهي إلى تركيز الثروة وتداولها بيد أفراد
رب
ومجموعات م��ح��دودة ،وال يجعل من الحكومة ّ
عمل كبير مطلق ،ويجب أن يت ّم ذل��ك ضمن مراعاة
ال��ض��رورات القائمة في التخطيط االقتصادي العام
للبالد لك ّل مرحلة من مراحل اإلنماء.
 - 3تنظيم البرنامج االق��ت��ص��ادي للبالد بحيث
تكون طبيعة العمل ومضمونه وساعاته على نحو
يتيح للعامل ،إض��اف��ة إل���ى ب���ذل ج��ه��وده ف��ي العمل،
ال��وق��ت المناسب وال��م��ق��درة الكافية لبناء شخصيته
معنويا ً وسياسيا ً واجتماعياً ،وتنمية مهاراته وإبداعه،
والمشاركة الف ّعالة في قيادة البالد.
 - 4مراعاة حرية اختيار نوع العمل ،واالمتناع عن
أي استغالل لجهد
إجبار األفراد على عمل معيّن ،ومنع ّ
اآلخرين.
 - 5منع اإلضرار بالغير وحصر الثروة واالحتكار
والربا وسائر المعامالت الباطلة والمح ّرمة.
 6منع اإلسراف والتبذير في الشؤون االقتصاديةكافة سواء في مجال االستهالك أو االستثمار أو اإلنتاج
أو التوزيع أو الخدمات.
 - 7االستفادة من العلوم والفنون وتربية األفراد
ذوي المهارات بحسب الحاجة من أجل توسيع اقتصاد
البالد وتقدّمه.
 - 8الحيلولة دون وقوع االقتصاد الوطني في ظ ّل
السيطرة األجنبية.
 9-التأكيد على زيادة اإلنتاج الزراعي والحيواني

والصناعي لس ّد ح��اج��ات ال��ب�لاد ،وتحقيق االكتفاء
الذاتي لها وتحريرها من التبعية األجنبية.
كما تناول البندان  46و 47الملكية الخاصة وأوضحا
كيفية التعامل في هذا الخصوص.
يجب على االقتصاد اإلسالمي أن يتمتع بمعايير
متعدّدة ،منها:
االق��ت��ص��اد ل��ي��س ال��ه��دف :م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر الثورة
اإلسالمية اإليرانية فإنّ هدف المجتمع ليس اقتصاديا ً
بحتاً ،ولك ّن االقتصاد يشكل أحد أه ّم العناصر للوصول
إلى الهدف األساس وهو العبودية لله عز وج ّل .ويمكن
لالقتصاد أن يشكل عامالً مساعدا ً ومساندا ً لتقوية
االرتباط بالله عز وج�� ّل ،وفي سبيل تحقيق التكامل
اإلنساني ،ولذلك حاز القسم االقتصادي على جزء
مه ّم من الفقه اإلسالمي.
بعض األمور المهمة عن االقتصاد في الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية:
ـ شفافية العمل االقتصادي للدولة :حيث أنّ الشفافية
هي الشرط األساسي لمكافحة الفساد ،وبإيجادها مع
عامل الرقابة ،يتوفر عامل االستقرار ،وعليه تتولد
الفعالية االقتصادية ويتوفر عامل االم���ان .ويتمتع
المبدع والمستثمر والريادي الذي تمكن من تشكيل
ثروة في هذه األجواء بحماية وتأييد الدولة اإلسالمية.
وإذا كان الجو سليما ً كما ذكرنا ،يمكن حينها كسب
ال��ث��روات المشروعة بشكل م��ب��اح وه��ي ت��ح��وز على
تأييد النظام في ال��دول��ة .ويقول السيد خامنئي في
هذا المجال« :عند متابعة المشاكل التي تواجه الدولة،
يجب تحديد األول��وي��ات .وه��ذا يعني أنّ على السلطة
أي مجموعة
والسياسيين وأعضاء الهيئة القضائية ،أو ّ
ّ
ويشخصوا المواضيع بأهميتها،
أخ��رى أن يجلسوا
على قاعدة «المه ّم واأله�� ّم» ويتابعوا األم��ور ،بحسب
أولويتها ،ألنه يوجد اليوم بعض قضايا الفساد التي
يجب أن يتابعها القضاء ،وأن نرى أي من هذه المسائل
تحت ّل األول��وي��ة ،وال��ي��وم يوجد ف��ي المجتمع ملفات
الفساد من الرشوة والجرائم ض ّد الثورة واألخالق
والجنايات والخداع والتزوير .وبين هذه األم��ور ما
هو األه�� ّم؟ أعتقد أننا إذا أردن��ا البحث عن األه�� ّم ،فإنّ
قضايا الفساد المالي واألخالقي والرشوة والتزوير
ومثيالتها تتمتع باألولوية ،ألنها قضايا تفقد المجتمع
عنصر األمان ،وهي تتمتع بأهمية بالغة( .بيان السيد
القائد.)92/5/15 ،
التوجه نحو العلم على أن��ه م��ص��در أس��اس��ي من
م��ص��ادر االق��ت��ص��اد« :يجب أن ن��ك�� ّون البنى التحتية
القتصادنا على العلم والمعرفة وأن نتقدّم من هذا
الطريق ونغيّر اقتصاد الدولة بهذا االتجاه» (السيد
القائد  .)91/5/8وللعلم أيضا ً المقدرة على إيجاد
القدرة والقوة لسياسة الدولة كما لالقتصاد ،ولذلك
ح��از تط ّور ه��ذا األم��ر في منهج التطور للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية على اهتمام بالغ ،وهو جزء مه ّم
من عمل الحكومات المتعاقبة ،حيث عليها أن توجد
األرضية المناسبة للتقدّم العلمي والصنعة العلمية
وتحرص على ذلك .وهذا األمر بح ّد ذاته قد أقلق الدول
الغربية ،ألنّ هذه الدول التي اعتادت االستعمار تسعى
دوم��ا ً إل��ى اإلم��س��اك بك ّل الطرق الموصلة إل��ى العلم
والتكنولوجيا والمعرفة الستعمالها كأدوات لفرض
الهيمنة والسلطة على اآلخرين.
التوجه إل��ى العمل ورأس المال الوطني (أه�� ّم من
المسلم وغير المسلم)« :نحن إذا ل��م نحترم العمل
والرساميل اإليرانية ،لن نستطيع أن ننتج شيئاً ،وإذا
لم يكن هنالك إنتاج وطني ،من غير الممكن تحقيق
االستقالل السليم لدولتنا»(.السيد القائد )91/2/10
في عالم اليوم تتطلع ك ّل ال��دول من دون استثناء
إلى التطور االقتصادي الذي يمكن أن تحققه مستفيدة
من ك ّل السبل الممكنة ،ولكنها تولي أهمية وأولوية
للمصادر والرأس المال الداخلي لديها ،وهذا المفهوم
يتخطى مبدأ تحقيق الثروة والقوى العاملة ،وهذا ما ت ّم
التأكيد عليه في اقتصاد الثورة اإلسالمية اإليرانية،
والتوجه إل��ى ه��ذا األم��ر له أهمية بالغة في ح�� ّل أزمة
البطالة ،زيادة الرفاه االجتماعي ،زيادة الثروة الوطنية
والتوزيع العادل ،وإلغاء الحرمان من المجتمع.
التعاون بين الدول اإلسالمية :الخطاب االقتصادي
للثورة اإلسالمية يعتبر أنّ على الدول اإلسالمية ،كما
سائر االتحادات ،أن تتوجه بشكل جدّي إلى التعاون
مع بعضها البعض ،وذلك في أطر مشابهة للمصرف
التنموي اإلسالمي وغيره ،لتساعد بعضها البعض
على التطور والتوسع االقتصادي.
اليوم ت��رون أنّ في الكثير من أنحاء المعمورة ت ّم
تشكيل االتحادات االقتصادية للتعاون والسعي في
هذا المجال ،وهم يحققون مكاسب من هذه االتحادات،
ونحن في عالمنا اإلسالمي يمكننا أن نشكل اتحادا ً
اقتصاديا ً قويا ً وف ّعاالً( .السيد القائد )83/6/25
التوجه إلى تحسين نهج اإلدارة السليمة :االعتماد
على النفس في الساحة الوطنية :أحد أه�� ّم األساليب
التي تعتمدها القوى المعادية للشعوب عند معاداتها
لألوطان هي إقناع الشعوب بأنها ال تستطيع إدارة
اقتصادها وعلومها والتقنيات المتوفرة لها بنفسها.
والدولة اإلسالمية تؤكد أنّ االقتصاد الوطني قادر على
تلبية حاجات المجتمع وال يجب على األمة اإلسالمية
تحس أنها أق ّل من غيرها من األمم.
أن ّ
مع نهاية الحرب ومع هزيمة صدام حسين برفقة
من شدّوا على يده ،وانتهاء أهدافهم المشؤومة إليران،
وخ�لال خطة عمل مدتها خمس سنوات تكاتفت من
خاللها الدولة والشعب ،عادت ودارت عجلة االقتصاد.
وكان حجم البناء والتأسيس في هذه الفترة القصيرة،
سريعا ً ل��درج��ة تفاجأ بها المراقبون األج��ان��ب ،هذا
ب��اإلض��اف��ة ال���ى إع����ادة إع��م��ار م��ا د ّم��رت��ه ال��ح��رب من
عشرات المدن والقرى والمصانع والبنى تحتية أمثال
مصانع الحديد م��ب��ارك��ه ،ف���والد أه����واز ،س�� ّد س��اوه،
س�� ّد م���ارون ،ومصانع متعدِّدة لإلسمنت ،ومعامل
الكهرباء ،ومصنع السكك الحديدية بافق ،وميناء بندر
عباس ،وت�� ّم إنشاء المشاريع الزراعية والصناعة،
باإلضافة إلى معامل تصفية واستخراج النفط والغاز
والبتروكيماويات وتوسيع الموانئ وغيرها.
وم��ن خ�لال إط�ل�اق ه��ذه المشاريع وتنفيذها في
نهاية القسم السادس من برنامج التنمية يمكن القول
إنه ت ّم تغيير واجهة الدولة .واالنتهاء من هذه المشاريع
والمخططات الوطنية يخرج إي��ران من دائ��رة الدولة
أحادية االقتصاد لتتجه الثروة االقتصادية الوطنية إلى
تحقيق العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

لقاء حواري في الندوة الثقافية حول «منطلقات فكرية في االقت�صاد القومي االجتماعي»

ف ّيا�ض� :سعاده �أوجد المفهوم الجديد لالقت�صاد والإنتاج والتنمية
و�ألغى التناق�ض بين جماعية الإنتاج وفردية الر�أ�سمال

فياض متحدثا ً في اللقاء الحواري
نظمت الندوة الثقافية المركزية في الحزب السوري القومي
االجتماعي لقا ًء حواريا ً مع د .زهير فياض حول «منطلقات فكرية في
االقتصاد القومي االجتماعي» .حضر اللقاء رئيس المجلس األعلى في
الحزب الوزير السابق محمود عبد الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،رئيس المكتب السياسي المركزي الوزير السابق علي قانصو،
الرئيس األسبق للحزب مسعد حجل ،وعدد من أعضاء مجلس العمد
والمجلس األعلى والمسؤولين المركزيين وأعضاء الندوة الثقافية.
افتتح الندوة نائب رئيس الندوة الثقافية المركزية إميل عكرة،
وبعدها كانت الكلمة لرئيس الندوة الثقافية المركزية د .زهير فياض
حيث أشار فيها إلى أهمية الموضوع االقتصادي القومي االجتماعي
وموقعه المحوري في العقيدة والفكر القومي االجتماعي ،من نواحي
مختلفة ومتعدّدة ،وتط ّرق بإسهاب إلى القواعد األساسية لالقتصاد
القومي االجتماعي ،والمفاهيم والمرتكزات حول النظام االقتصادي
القومي
االجتماعي ومحاكاته للتط ّورات االقتصادية واالجتماعية
المعاصرة.
ومما جاء في مداخلة فياض« :يحت ّل االقتصاد والمسائل المتعلقة
به أهمية محورية في حياة اإلنسان والمجتمع ،ويقع في رأس
أولويات اهتمامات الحكومات وال��دول على مدى العالم ،ذلك أنّ
ٌ
الشأن االقتصادي شأنٌ
لصيق بحياة اإلنسان وبنوعية هذه الحياة
ومستوياتها المختلفة ،ويحدّد إلى ح ّد كبير مسار النمو والتط ّور
االقتصادي واالجتماعي وانعكاس ه��ذا التط ّور على االستقرار
السياسي واألمني واالجتماعي وعلى غيرها من المستويات.
إنّ التط ّور العلمي والتقني والتكنولوجي ،والتقدّم الهائل الحاصل
في العقود األخ��ي��رة من القرن العشرين ،وب��داي��ة القرن الواحد
والعشرين ،وال سيما على مستوى تقنيات التواصل بين البشر ،وعلى
مستوى وسائل المواصالت على أنواعها ،وتصاعد فكرة العولمة مع
ُسر انتقال الرساميل
فتح األسواق العالمية على بعضها البعض ،وي ْ
واالستثمارات النقالة حول العالم ،وسهولة انتقال السلع والبضائع
من دول المنشأ إلى أسواق االستهالك ،ك ّل هذا التط ّور أعطى لالقتصاد
ِّ
ومحفزة للنم ّو االقتصادي وانعكاساته
ديناميات جديدة مح ِّركة
المباشرة على قضايا النم ّو والتنمية في عالمنا المعاصر.
لذا وكي تسهل قدرتنا على مواكبة ك ّل هذا المتغيّر على مستوى
االقتصاد العالمي وخصائصه األساسية ،كان ال ب ّد من إعادة قراءة
مع ّمقة لهذا االقتصاد على ضوء قواعد ومحدّدات واضحة وال لبس
فيها في الفكر القومي االجتماعي ،والتأسيس ل��رؤى اقتصادية
تشكل األساس النظري للبرامج والخطط االقتصادية العملية التي
من المفترض أن تشكل اإلط��ار الواسع والرحب لمجمل حركتنا
االقتصادية حاضرا ً ومستقبالً ،سواء على مستوى الدول ،أيّ تحديدا ً
القطاعات الحكومية فيها ،وكذلك على مستوى القطاعات الخاصة من
مؤسسات وشركات وبنى وحتى أفراداً.
لم تصل المجتمعات اإلنسانية إلى مستوى التط ّور الذي وصلت
إليه اليوم إال في سياق متصل تط ّورات متالحقة تاريخية ارتبطت
بنقالت في أنماط المعيشة والحياة وأساليب اإلنتاج التي ت ّم
اعتمادها في تحصيل القوت والغذاء وفي تأمين ك ّل االحتياجات
والمتطلبات النفسية والمادية للبشر.
وهذا التط ّور الحاصل في ك ّل هذه المجاالت ينتج عن حركة تفاعل
اإلنسان بالبيئة التي قادها العقل البشري والتي أدّت إلى نم ّو قدراته
الذهنية في عقل البيئة والمحيط واألشياء واستخدامها في تأمين
حياته ومعيشته وتطوير نوعية هذه الحياة ،التي تؤدّي نتيجة
التراكم المستم ّر والمتواصل إلى تطوير بنية المجتمع وخصائصه
وسماته وميزاته االقتصادية والثقافية واالجتماعية وعلى ك ّل
المستويات.
هنالك ترابط قويّ بين تط ّور المجتمع اإلنساني ونمط اإلنتاج الذي
يعتمده هذا المجتمع في الحياة االقتصادية التي يعيشها ،والذي
يجسد مستوى التط ّور العقلي والذهني ودوره وفعاليته في قيادة
ّ
حركة الفعل االقتصادي اإلنتاجي على مستوى المجتمع اإلنساني.
دل على شيء فإنما ّ
وهذا إنْ ّ
يدل على رمزية وقيمة اإلنتاج وأنماطه
في تط ّور المجتمع على الصعد الثقافية والسياسية واالجتماعية
المختلفة.
إذاً ،لالقتصاد مدلوالن ،مدلول الدورة االجتماعية االقتصادية التي
هي وحدة الحياة الناشئة عن تفاعل الجماعة البشرية مع البيئة
الطبيعية ،وهذا شأن قومي بمعنى أنه يشمل أبناء البيئة الطبيعية
القومية الواحدة بمج ّرد تشابكهم في الحياة الواحدة على األرض
الواحدة ،أيا ً كان النظام االجتماعي االقتصادي ،فالروابط التي تربط
لبنان بالشام وتربط الشام باألردن ،وتربط العراق باألردن واألردن
وتتأسس
بفلسطين ولبنان ،هذه الروابط هي روابط قائمة بح ّد ذاتها
ّ
على التفاعل الحياتي ـ اليومي االقتصادي ـ االجتماعي عبر حركة
السكان والبضائع بين هذه المناطق في البيئة الطبيعية والجغرافية
الواحدة ،هذه الروابط هي روابط حياتية أوجدتها الحياة نفسها،
وتط ّورت هذه الروابط عبر الزمن لتأخذ أشكاال ً مختلفة ومتعدّدة،
ولكنها عبّرت دوما ً عن حقيقة وحدة الحياة ووحدة المصالح المتأتية
عنها.
ال يه ّم وفق هذا المدلول شكل النظام االقتصادي أو االجتماعي
المهيمن سواء أكان رأسماليا ً أو اشتراكيا ً أو غيره ،هذا المدلول يرتكز
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التنمية ال�صحيحة ترتكز
على بناء اقت�صاد وطني
وقومي و�إقامة �شبكة
�إنتاجية – اقت�صادية على
كامل البيئة الطبيعية –
الجغرافية وتحقيق المناعة
االقت�صادية الحقيقية
واالكتفاء الذاتي
على القاعدة القومية لالقتصاد واإلنتاج واالستهالك.
أما المدلول اآلخر فهو مدلول النظام االقتصادي ،أيّ عالقات اإلنتاج
وأشكال هذه العالقات ومضامينها وأبعادها.
وأضاف فياض :لقد أوجد أنطون سعاده مفهوما ً جديدا ً لالقتصاد
والتنمية بعد أن فشل النظام الرأسمالي في ح ّل مشاكل المجتمع،
ال بل أدّى إلى تش ّنجات ومشاكل جديدة بهذا المعنى ،وبعد أن
فشل النظام الماركسي ـ المادي في ح ّل مشكالت النمو االقتصادي
والتنمية ،وإشكاليات الحوافز المادية والروحية ،وهذا المفهوم
الجديد الذي أرساه سعاده يرتكز على إلغاء التناقض (بعد الثورة
الصناعية وإدخ��ال اآللة) بين جماعية اإلنتاج وفردية الرأسمال.
فالنظام الرأسمالي الفردي هو نظام الهدر بامتياز بمعنى أنّ الطاقة
تهدر لمصلحة قلة ،وال يستفيد منها المجموع .على هذا األساس،
وصف سعاده الثورة الصناعية في نشوء األمم ،واعتبر أنها وضعت
ّ
االقتصاد على أساس جديد ولكنه سيّئ ألنها اتجهت نحو اقتصاد
الجماعة باعتبار اآلل��ة تستقطب مجموعة كبيرة من العمال لم
يكن االقتصاد الحرفي السابق يستقطبهم ،بينما المستفيد من هذا
االقتصاد الجماعي هم أفراد قلة ،فحصل التناقض األساسي بطبيعة
النظام الرأسمالي بعد تصنيفه.
وبهذا المعنى ،اعتبر سعاده أنّ االقتصاد الرأسمالي يخضع
لمصالح الدول الكبرى التي تملك الصناعات األكبر والرساميل األكبر،
لذلك اتجه هذا االقتصاد إلى نمط من الطفيلية واالنتهازية المعرقلة
لإلنماء والتنمية على المستوى الوطني والقومي.
وهذا ينطبق على واقعنا المعاصر ،فبعد موجة العولمة التي
تخفي وراءها اقتصاديا ًنمطا ًرأسماليا ًعالميا ًجديدا ً(اقتصاد السوق)
يعني يتجه االقتصاد الرأسمالي وما بعد الرأسمالي في عصر ما
يُس ّمى العولمة وفتح األسواق إلى إبقاء الدول النامية أو المتخلفة في
حلقة سوقه ويمنع التصنيع الثقيل فيها ويمنع التقدّم الصناعي فيها
ويبقيها كسوق استيراد للسلع الصناعية التي ينتجها.
لذا ال ب ّد أن ترتكز التنمية الصحيحة على بناء اقتصاد وطني أيّ
اقتصاد قومي ،وهذا يقضي بالتح ّرر من شبكة العالقات الرأسمالية
الدولية التي ترتبط بالنظام الرأسمالي المحلي ،وإقامة شبكة
إنتاجية ـ اقتصادية على كامل البيئة الطبيعية ـ الجغرافية تحقق
المناعة االقتصادية الحقيقية واالكتفاء الذاتي ويت ّم ربطها الحقا ً
وعلى قاعدة المصالح القومية وتأمينها بشبكة عالقات اقتصادية
على المستوى اإلقليمي ث ّم الدولي».
تابع فياض :إنّ البديل الذي تقدّمه الرؤية القومية االجتماعية
هو ما أرساه سعاده نفسه حول «أنّ اإلنتاج المشترك هو ّ
حق عام ال
ّ
حق خاص ،والرأسمال الذي هو ضمان استمرار اإلنتاج وزيادته هو،
بالتالي ،ملك قومي عام مبدئياً ،وإنْ كان األفراد يقومون على تصريف
شؤونه بصفة مؤتمنين عليه وعلى تسخيره لإلنتاج» ،وفي مكان
آخر« :ما من عمل أو إنتاج في المجتمع إال وهو عمل أو إنتاج مشترك
أو تعاوني».
فالقاعدة التي أرساها سعاده تنطلق من كون «المجتمع هو المالك
األس��اس لإلنتاج ولوسائله وألدوات��ه واستطرادا ً لحاصل اإلنتاج
الذي هو رأس المال ،وهذا نقض للمفهوم الرأسمالي من جذوره الذي
يعتبر اإلنتاج حقا ً خاصاً .إذاً ،القاعدة هي أنّ الرأسمال ملك قومي عام
مبدئياً ،يجوز للمجتمع أن يجعل األفراد يتص ّرفون به بالقيمومة في
مرحلة ،ولكنّ القاعدة تبقى أنه ملك عام بمعنى أنّ تصرف األفراد في
ك ّل العالقات الرأسمالية حتى المحدودة منها هو استثناء للقاعدة
يمكن إلغاؤه في أية لحظة ،يعني التأكيد على اجتماعية رأس المال
وقوميته ،ورفض فرديته ،إذ أنه من هذه الناحية ،وكما يقول سعاده،
نحن نسير نحو نظام جديد ال نهرب فيه من اآللة بل نتقدّم إليها ،ال
نع ّد اآللة مصيبة للبشرية وال مستعبدة للناس بل نعمة للبشرية
ومح ّررة للناس .ولكنّ بعض الناس الذين استعملوا اآللة الحديثة
رأوا أن يستعبدوا الناس الذين لم يكن لهم ما يمكنهم من الحيازة على
اآلالت الضخمة الحديثة .إنّ سوء الحالة االقتصادية ليس من اآللة بل
من النظام السيّئ في تنمية النظرة الفردية الالمسؤولة عن المصير
القومي في استخدام اآللة الحديثة» .ويؤكد« :نهضتنا تريد أن تضع
حدا ً لهذا االستعباد وألصحاب الرساميل الفردية الذين يستعبدون
بواسطتها الناس».
وأضاف فياض :في مرحلة سابقة ،ت ّمت التعمية على هذه الحقائق

المتصلة بحياة الناس ومصالح حياتهم العليا ،وت ّم التطبيل والتزمير
لظاهرات «فتح األسواق» ،و«العولمة» و«تحرير التجارة العالمية»
و«تحرير االستثمارات» ،ورفع شعار تح ّول العالم إلى «قرية كونية
واحدة» ،ولكن ،غاب عن بال ك ّل هؤالء السؤال األساسي :هل تقدّم
موقع اإلنسان ومكانته وسط ك ّل هذه الظاهرات؟ هل احترم اإلنسان
كقيمة؟ هل تأ ّمنت مصالح األوساط الشعبية في بلدانها وأوطانها
ومجتمعاتها؟ هل تحققت العدالة النسبية في توزيع الموارد
الطبيعية واالقتصادية على مستوى ك ّل الشعوب واألمم؟ هل راعت
ّ
والحق اإلنساني
ك ّل هذه العالقات الجديدة الناشئة معايير المساواة
في االستفادة المتوازنة من البيئة وما تقدّمه من إمكانيات؟ هل تقدّم
مفهوم «التنمية ال ُمستدامة»؟ هذا الشعار الذي يت ّم حمله اليوم
والسعي إلى تسويقه دون األخذ بعين االعتبار الشروط الحقيقية
التي ت��ؤدي إلى تحقيقه؟ ما هي هذه القرية الكونية الموعودة؟
وهل تطبّق فيها أخالقيات «القرية الصغيرة» في التعاون واإلنتاج
والتوزيع والتبادل واالستهالك بما يحفظ حقوق ك ّل سكان هذه
القرية؟ إنها أسئلة جدية تطرح في ظ ّل واقع يكشف عن خلل أساسي
كبير أدّى إلى أزمات حقيقية وإلى تصدّع بنيان اقتصادات وطنية في
ك ّل القارات ،وإلى أزمة مالية عالمية نشهد تداعياتها الخطيرة ،وإلى
تراجع للنم ّو االقتصادي العالمي ،وإلى احتكارات كبيرة ،وإلى قبض
قلة من الدول على خيرات المسكونة والعالم وعلى ثرواته الطبيعية
واالستراتيجية ،وإلى تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في االقتصادات
الضعيفة والنامية وحتى في الدول القوية صناعيا ً وإنتاجياً.
إنّ مفهوم «الشركة العابرة للقوميات» يحمل في طياته مضمون
الظلم وانتفاء العدالة وع��دم المساواة ،وخلل في موازين القوى
ّ
تحط
االقتصادية وغيرها ،وك ّل هذه االستثمارات العالمية التي
رحالها في أصقاع األرض ليست مقطوعة الجذور القومية ،فالعائدات
االستثمارية تعود غالبا ً إلى القاعدة االستثمارية األصلية ،فيما ال
يصيب األطراف أو األماكن التي تقيم هذه االستثمارات فيها مكانيا ً
إال الفقر والنهب المنظم والسرقة الموصوفة خارج أية ضوابط في
القانون المحلي أو الدولي أو األممي أو حتى اإلنساني!
هذه االستثمارات «النقالة» تنهب األمم والشعوب وتزيد الهوة
السحيقة بين األمم والشعوب ،فيما المستفيد الحقيقي هو قلة من
محتكرين وقلة من جشعين مستغلين في المراكز واألط��راف ،وهذا
واقع وجب تغييره.
ونحن نلج في العقد الثاني من األلفية الثالثة ،نجد أنفسنا في
بالدنا أمام ثالث حاالت اقتصادية واقعية:
 1ـ سيطرة «الرأسمالية الدولية المتوحشة» على مجتمعنا.
 2ـ سيطرة اإلقطاع القديم الجديد على حيازاتنا الزراعية.
 3ـ سيطرة أصحاب الرساميل الفردية ،ورموز سلطة المال على
معظم القطاعات اإلنتاجية في المجتمع والدولة.
القومية االجتماعية إذاً ،في المسألة االقتصادية ،هي تطبيق
االجتماعية على االقتصاد .االجتماعية في شمولها واالجتماعية في
انبثاقها من القاعدة القومية .لذا فإنّ الخط االقتصادي العام ت ّم رسمه
في النظرة االستراتيجية القومية االجتماعية ،أما األنماط اإلنتاجية،
والعالقات المتف ّرعة عنها ،وأنماط الملكية وغيرها ،دور القطاع العام،
دور القطاع الخاص ،الخصخصة ،التأميم ،الشراكة بين القطاعين
الخاص والعام ،كلها مسائل تخضع لظروف التط ّور االقتصادي
واالجتماعي للمجتمع أو الدولة المعنية ،وهذه الظروف والبيئة
االقتصادية المصاحبة هي التي تملي إج��راءات اقتصادية معينة
كالتأميم أو الخصخصة أو غيرها من المسائل اإلجرائية أو التوجهات
العملية ،وقد أثبتت تط ّورات السنوات القليلة الماضية ،وخاص ًة في
أعقاب األزمة المالية العالمية منذ  2008إلى يومنا هذا ،وبوتائر
متسارعة ،واإلجراءات التي اتخذتها حكومات ودول مختلفة في هذا
العالم خالل هذه الفترة ،أن ال شيء مطلقا ً في االقتصاد ،كما في ك ّل
مناحي حياة المجتمعات اإلنسانية ،وك ّل القضايا تصبح نسبية على
إطالقها ،وتت ّم مقاربتها وفق الظروف والبيئة والواقع .وما اإلجراءات
الحمائية التي اتخذتها دول ترفع ل��واء «الحرية االقتصادية»
و«الرأسمالية» و«االقتصاد الحر» ،مثل الواليات المتحدة األميركية
وبريطانيا وغيرها من دول الغرب األوروب��ي (كشراء حصص في
مصارف وبنوك ،أو تأميم شركات خاصة ،أو دخول الدولة شريكا ً
تتجسد في
في اإلنتاج ،وغيرها  )...إال دليل على أنّ القاعدة األساس
ّ
مقولة «أنّ مصلحة األمة أو المجتمع هي األساس» ،أما التطبيقات
واآلليات فتخضع دائما ً للنسبية ،فزمن النظريات االقتصادية المعلبة
قد ولى إلى غير رجعة.
أما الحقيقة الثانية المهمة تكمن في ارتباط االقتصاد بمصالح
األمم وبمرحلة التط ّور القومي ،وهذا أكدته ك ّل التجارب االقتصادية
من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ،وك ّل هذه التجارب كان معيار
نجاحها مدى مالءمتها أو مساكنتها أو تجانسها مع الواقع القومي.
الخالصة ،أنّ المناهج االقتصادية خاضعة دائ��م�ا ً للتبديل
والتعديل حسب مصلحة المجتمع في ك ّل مرحلة من مراحل تط ّوره
االقتصادي االجتماعي شرط أن ترتكز هذه المناهج العملية على
القواعد األساسية التي هي اجتماعية مطلقة منافية للفردية بأشكالها
المختلفة».
وفي الختام ،كانت مداخالت وكان نقاش مستفيض حول االقتصاد
القومي االجتماعي وميزاته.

لبنان الوجهة الأغلى لتحويالت المغتربين
أصدرت مجموعة البنك الدولي إحصاءاتها للفصل الرابع من العام
 2015المتعلقة بكلفة تحويالت المغتربين في جميع أنحاء العالم
والتي تحتسب تكلفة إرسال التحويالت المالية من  35دولة إلى 99
وجهة ،ما ينتج عنه  300مم ّر للتحويالت country corridors
في جميع أنحاء العالم.
وبحسب اإلحصاءات التي نشرها التقرير األسبوعي لبنك االعتماد
اللبناني ،تشمل الكلفة المحتسبة رسوم المعاملة وسعر الصرف
المعتمد وسرعة الخدمة وغيرها ،وكشف البنك الدولي أنّ تكلفة
تحويل  200دوالر من ألمانيا إلى لبنان وصلت إلى  24،22د.أ في
الفصل الرابع من العام  2015أي ما يشكل نحو  12,11في المئة من
قيمة المبلغ المرسل.
وفي هذا االطار ،جاء لبنان ثاني أغلى وجهة لتحويالت المغتربين
اآلتية من ألمانيا تسبقه الصين ( 25,92د.أ) وتليه فييتنام
(22،31د.أ) ومولدوفا ( 19,89دأ) وأفغانستان ( 19,09د.أ) والهند
(18,72د.أ) وألبانيا (18،36د.أ) وغيرها من الدول ،مع االشارة إلى
أن كلفة تحويل  200دوالر من ألمانيا إلى لبنان كانت بلغت 28,29
دوالرا ً ( 14,14في المئة) في الفصل الثالث من العام .2015

إضافة إلى ذلك ،تشير اإلحصاءات إلى أنّ كلفة إرسال  500دوالر
من ألمانيا إلى لبنان بلغت  35,55دوالرا ً ( 7,11في المئة) في
الفصل الرابع من العام  ،2015في مقابل  35,72دوالرا ً ( 7,14في
المئة) في الفصل الثالث منه.
وعند احتساب تكلفة إرس��ال التحويالت من الواليات المتحدة
األميركية ،يأتي لبنان في المرتبة األولى على الئحة الوجهات األكثر
تكلفة للتحويالت وهي المرتبة نفسها التي كان عليها في الفصل
الثالث من العام .2015
وفي التفاصيل ،بلغت كلفة إرسال  200دوالر من أميركا إلى لبنان
 24,60دوالرا ً ( 12,30في المئة) ،يتبعها كل من تايلندا ( 24,24د.أ)
والرأس األخضر (19,88د.أ) والصين (17,26د.أ) للذكر ال الحصر.

المردود السلبي على الديون الخارجية

من جهة أخرى ،ووفق التقرير المردود العالي في األسواق الناشئة
الصادر عن شركة «ميريل لينش» حقق دين لبنان الخارجي عائدا ً
سلبيا ً بلغ  0,23في المئة في خالل كانون الثاني ( 2016مقارنة
بـ 1,62في المئة في كانون األول .)2015
ونتيجة ذلك ،احتل لبنان المركز الثالث بين  9دول في منطقة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا شملها التقرير ،فيما تصدّرت تركيا
الالئحة بمردود بلغ  1,17في المئة.
على صعيد األس��واق الناشئة حول العالم ،حلت البرازيل في
المرتبة األولى من ناحية المردود على ديونها السيادية الخارجية
( 3,58في المئة) في خالل كانون الثاني  ،2016جاءت فنزويال في
المرتبة األخيرة مع تسجيل عائد سلبي بلغ  -11,45في المئة.
في الموازاة ،بلغ المردود اإلضافي  Excess Returnعلى دين
لبنان الخارجي  -2,21في المئة في خالل كانون الثاني الفائت،
ليحت ّل لبنان بذلك المرتبة الثالثة أيضا ً على صعيد المنطقة ،فيما
تصدّرت تركيا الالئحة مسجل ًة مردودا ً إضافا ً بلغ  -1,18في المئة.
كذلك أش��ار التقرير إلى أنّ الهامش على سندات اليوروبوند،
وصل إلى  499نقطة أساس كما في نهاية الشهر األول من العام
 ،2016مقارنة بـ 448نقطة أساس في نهاية كانون األول 2015
 .وفي هذا اإلطار ،ارتفعت نسبة التثقيل على ديون لبنان السيادية
في مؤشر «ميريل لينش» عن األسواق الناشئة لسندات اليوروبوند
 Emerging Markets Eurobond Indexإلى  3,44في المئة
في كانون الثاني  2016من  3,42في المئة في الشهر األخير من العام
المنصرم.

