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ماركس ضد سبنسر

وزنياك في المصرف المركزي!
غسان ديبة
«إن الدين العام هو كالعصا السحرية ،يعطي النقد
ّ
ويحوله الى رأسمال،
غير المنتج القدرة على الخلق
من دون المخاطر التي يتعرض لها في الصناعة أو
حتى في الربى»
كارل ماركس
في أوائل تشرين الثاني املاضي ،عقد املصرف
املركزي اللبناني مؤتمرًا حول الريادة والتكنولوجيا.
في هذا املؤتمر ،كان أحد املتحدثني الرئيسيني،
إن لم يكن املتحدث الرئيسي األهم ،هو ستيف
وزنياك ،أحد مؤسسي شركة آبل مع ستيف
جوبز في سبعينيات القرن املاضي .كنت قد
كتبت في السابق (انظر http://www.al-akhbar.
 )com/node/248336حول املنحى التمردي لهذه
املجموعة الصغيرة من الرياديني ،ومن بينها
مهندس ماركسي ثوري ،التي كان لها الفضل
في إحداث التغيير التكنولوجي الذي حصل في
تلك الفترة .في بعض األحيان ،كانت طريقة عمل
هذه املجموعة مغايرة لطريقة األعمال التقليدية
في الواليات املتحدة ،ما وضعها مرات عديدة في
مواجهة الرأسمال الكبير والتنظيم الجامد للعمل ملا
كان يعرف آنذاك بأميركا املؤسساتية (corporate
 ،)Americaالى أن أصبح وليدها شركة آبل هي
نفسها أحد صروح هذه املؤسسة.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا اإلطار :هل يتوافق
وجود وزنياك في هذا املؤتمر ،مع ما يمثله من رمز
للريادة واالبتكار في أكبر اقتصاد رأسمالي ،مع
سياسات املصرف املركزي تجاه تحفيز أو دعم
التطور التكنولوجي واالبتكار وريادة األعمال في
لبنان؟ الجواب ،الذي سيتوافق عليه الكثير من
املراقبني واالقتصاديني ،هو النفي القاطع ،وإن لم
يكن السؤال قد طرح في الكثير من األحيان بهذا
الشكل .إن وضع اسم املصرف املركزي في عنوان
املؤتمر ،تحت شعار "مصرف لبنان للتسارع" أو

ُ ،BDL accelerateيراد منه ربط اسم املصرف
بالقطاع التكنولوجي وكأنه الطليعي في هذا املجال،
بينما الواقع مغاير لذلك تمامًا.
ً
ال بد من القول أوال ،إن من سخرية القدر أن يكون
املصرف املركزي هو الذي يستقبل ستيف وزنياك.
لكن سيطرة الرأسمال املالي ومقدرة املصرف
املركزي املالية الكبرى تجعله قادرًا على أن يتلون
بتالوين عديدة؛ منها اللون الجديد الذي اختاره
في أكبر عملية دعاية تهكمية ( )cynicalيمكن
تصورها.
فاملصرف املركزي منذ  1992كان خياره واضحًا،
أال وهو تسخير السياسة النقدية في خدمة استدانة
الدولة من املصارف .فمع تراكم عجوزات الخزينة
وتنامي الدين العام بدءًا من ذلك التاريخ ،أصبحت
هذه السياسة بحاجة الى معدالت فوائد مرتفعة
وتدفق مستمر لألموال من الخارج لالستثمار
بسندات الخزينة وودائع املصارف والعقار،
وبالتالي الى عملة مستقرة وتضخم منخفض
من أجل الحفاظ على العوائد الحقيقية لرأس املال
املالي املغذي لخزينة الدولة العاجزة دومًا .فوصلت
هذه العوائد الى معدالت خيالية في التسعينيات،
كما الى معدالت عالية جدًا بعد ذلك ،ما حقق
لرأس املال املالي هذا تراكمًا لم يكن يحلم به في
أي قطاع آخر ،ال في لبنان وال في خارجه .وكان
لهذه السياسة ما يمكن تسميته عوارض سلبية
من تأثر االستثمار الحقيقي سلبًا بارتفاع الفوائد،
ً
هذا فضال عن خسارة لبنان قدرته التنافسية ،ما
أدى الى تراجع القطاعات اإلنتاجية وارتفاع حصة
قطاعات الخدمات املتدنية اإلنتاجية .باإلضافة الى
ذلك ،كان لهذه السياسة آثار توزيعية متمثلة بزيادة
حصة األرباح والريع والفوائد من الناتج وانخفاض
حصة األجور التي جمدت لفترات طويلة عن
قصد للحفاظ على ثبات سعر الصرف والتضخم
املنخفض حفاظًا في نهاية األمر على عوائد
الرأسمال املالي كما ذكرت سابقًا .وزاد أيضًا ،على
أثر ذلك ،رأس مال املصارف مئة مرة منذ 1992
ووصل سوء توزيع الثروة الى أعلى املعدالت في

العالم .كما كان لهذه السياسة األثر على إحداث
ركود اقتصادي في  1998امتدت آثاره حتى
حصول مؤتمر باريس  2في  ،2002ما أنهى النمو
االقتصادي شبه ـ املرتفع بني  1993و ،1997وأقول
شبه املرتفع ألنه باملقارنة مع نمو الدول بعد انتهاء
الحروب ،كان النمو في لبنان في فترة إعادة اإلعمار
هذه متواضعًا .وكان لهذا النمو الضعيف املترافق
مع فوائد مرتفعة أثر أيضًا على تركز الثروة بأيدي
الرأسمالني املاليني بسبب ارتفاع قيمة الرأسمال الى
الناتج املحلي.
إذًا ،إن املصرف املركزي لم يعر الوضع االقتصادي
الحقيقي ،أي الناتج املحلي ونموه والقطاعات
الصناعية والزراعية في سياساته االقتصادية
الكلية أي أهمية ما ،وذلك خدمة للرأسمال الريعي
واملصارف وخدمة لـ"حاجة" دولة نظام الطائف
التحاصصية إلى االستدانة ،وهذه األخيرة ناتجة

ما فعله المصرف المركزي
كان المساهمة في تبديد
القدرة اإلبداعية للبنانيين

من عدم فرض الضرائب على الثروات واألرباح
وعوائد رأس املال ،وبالتالي ساهم املصرف املركزي
مساهمة أساسية في تضييع فرصة تحويل
مرحلة إعادة اإلعمار الى مرحلة بناء اقتصاد
ً
ديناميكي منتج متطور تكنولوجيًا يحفز فعال،
ً
ال قوال ،الريادة واالبتكار ويستعمل القدرة العلمية
الكامنة للمتعلمني اللبنانيني.
اآلن ،بعد كل هذا الحطام الرأسمالي الذي يعيش
في خضمه اللبنانيون ،يأتي املصرف املركزي
ليعلن أنه "بطل شومبيتيري" يريد إطالق االبتكار

والريادة في لبنان! ويحاول عبر التعميم ،331
وغيرها من اإلجراءات البسيطة لتمويل املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة ،أن يعكس ما فعلت سياساته
املاكرو ـ اقتصادية التي أسلفناها .إن املصرف
املركزي يحاول فعليًا أن يغطي على سياساته
"الصناعية" املتمثلة بدعم "الصناعة املصرفية"
ً
و"صناعة التطوير العقاري"؛ أوال ،عبر سياسة
االستدانة وبدعة شهادات اإليداع بفوائد مرتفعة
والدعم املباشر ،كما حصل في آخر عملية مالية
أتخمت املصارف باألرباح (انظر http://www.
 .)al-akhbar.com/node/268799وثانيًا ،عبر
"سياسة إسكان" مالية ال تهدف الى إسكان
اللبنانيني (ألنه ال حل ماليًا لهذا األمر) بل الى تعويم
أرباح املطورين العقاريني ومالك األراضي واألبنية
والحفاظ على األسعار املرتفعة عبر خلق الطلب
على العقار.
أخيرًا ،إن أي مصرف مركزي مهتم بالتطور
االقتصادي ال يعقد مؤتمرًا استعراضيًا ،بل ينكب
على دراسة االقتصاد ووقع سياساته وما يمكن
أن يكون لديه من سياسات .إن نظرة سريعة الى
إنتاج الدراسات واألبحاث في املصرف تبني لنا ماذا
حدث لدائرة البحث واإلحصاء من تدمير منهجي
في املصرف املركزي ،إذ إنها أصدرت فقط في
 2011بحثني وفي  2013بحثًا واحدًا! وهذا ُيؤخذ
على مصرف مركزي ّيدعي الجبروت االقتصادي
ويملك قدرات مالية هائلة.
إن أتى وزنياك الى لبنان أو لم يأت ،ليس هذا هو
األمر ،إذ إن مجيئه لن يغير في أن ما فعله املصرف
املركزي كان املساهمة في تبديد القدرة اإلبداعية
للبنانيني وهجرة الشباب املتعلم وتدمير أحالم
"اقتصاد املعرفة" وضرب القدرة التصديرية
لالقتصاد اللبناني وجعل لبنان مدمنًا على تدفق
رؤوس األموال الخارجية وضمور القطاعات
اإلنتاجية؛ واألهم من كل ذلك ،دعم املداخيل غير
املرتبطة بالعمل بل بالخمول الريعي ،ما راكم الثروة
بأيدي الريعيني ألد أعداء التكنولوجيا واالبتكار
والتقدم.

مؤشر

123456
كلمة المرور األكثر استخدامًا
منذ أشهر ،قام أحد املخترقني ويدعى  peace of mindبعرض بيع
قــاعــدة بـيــانــات تضم معلومات تسجيل لنحو  200مليون حساب
مستخدم من حسابات "ياهو" كان قد حصل عليها في وقت سابق،
إضافة إلى عملية سرقة بيانات أخرى من موقع "لينكد ان" .استغلت
إحدى املؤسسات املتخصصة في خدمات استعادة كلمات املرور هذه
الختبار عروضها ،وتمكنت من استعادة أكثر من  %80من
الفرصة
ّ
كلمات املرور ،إل ّأن األمر املفاجئ هو ّأن من بني  200مليون مستخدم
مسروقة حساباتهمّ ،
تبي أن أكثر من  1.1مليون مستخدم اختاروا
كلمة امل ــرور  123456مـقــابــل  190ألـفــا اخ ـت ــاروا كلمة .password
وأش ــارت شركة  networks f5إلــى أنــه إذا كــان "الـنــاس يستخدمون
تكوينات بمثل هذه البساطة لحساباتهم في موقع" لينكد إن" ،فهناك
فرصة جيدة بأن يقوموا باعتماد كلمات السر نفسها ضمن مواقع
أكثر حساسية ،مثل الحسابات املصرفية ،التي يهتم بها قراصنة
اإلنترنت بدرجة أكبر" .وتحدثت الشركة عن أنماط شائعة يلجأ إليها
مستخدمو اإلنترنت لكتابة كلمات مرورهم مثل البدء بحرف كبير
واالنتهاء برقمني اثنني ،إذ إن معظم املواقع تطلب املــزج بني األحرف
واألرقام ،وهو ما يعرفه جيدًا قراصنة الكمبيوتر.
وق ــد قــامــت شــركــة  ،SplashDataاملـتـخـصـصــة ف ــي م ـجــال تــوفـيــر
تطبيقات إدارة كلمة املرور ،بإصدار الئحة بأكثر أسوأ كلمات مرور
يستخدمها الناس لعام  2015حيث تصدرت كلمة املرور ""123456
الالئحة لتتبعها " "passwordو"."12345678
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