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حظوظ هجرة الطالب إلى الخارج

مالمح فصل جديد من أزمة «النموذج»
حكمت غصن
ّ
كـ ـ ــل س ـ ـنـ ــة ،ي ـس ـت ـع ـ ّـد عـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
ّ
ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي ل ـب ـن ــان مل ـ ـغـ ــادرة ال ـب ــاد
ب ـهــدف اسـتـكـمــال التحصيل العلمي
ف ــي الـ ـخ ــارج ،وذل ــك بــالـطـبــع بـعــد أن
ي ـك ــون ــوا ق ــد اص ـط ـف ــوا ع ـل ــى أبـ ــواب
السفارات ألشهر قبل الحصول على
«التأشيرة» .ليس هذا سوى مظهر
على الشباب اللبناني
واقع مفروض َ
منذ عقود ،إذ ُيدفع قسم كبير من جيل
ل ـتــرك وط ـنــه بـكـثــافــة ،ب ـهــدف تحقيق
ط ـ ـمـ ــوحـ ــات اس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال ال ـت ـح ـص ـي ــل
الـعـلـمــي وال ـت ـخـ ّـصــص ف ــي ال ــدراس ــات
العليا ،وبالطبع محاولة توفير فرص
عمل فــي ال ـخــارج ،أو ّ
(رب ـمــا) تحسني
ّ
الـ ـش ــروط لـلـعـمــل ف ــي ل ـ ُب ـنــان ،ف ــي ظــل
هـ ــذا ال ـن ــزف ال ـب ـش ــري امل ـت ـع ــاظ ــم .لقد
شـهــدت ه ــذه الـحــركــة ازديـ ــادًا الفتًا
ّ
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،إل أنـهــا
ب ــات ــت م ــوض ــع تـ ـس ــاؤل نـتـيـجــة
ّ
التغيرات الكبيرة التي يشهدها
ال ـعــالــم واألزمـ ـ ــات االقـتـصــاديــة
والسياسية في الغرب تحديدًا.
ف ـمــا ه ــي أف ــق ه ــذه ال ـح ــرك ــة ،ومــا
س ـ ـي ـ ـكـ ــون االن ـ ـع ـ ـك ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى واقـ ـ ــع
الشباب في لبنان؟

ً
أع ـ ـ ــوام دراس ـ ـيـ ــة م ـ ـثـ ــا) ،خ ـصــوصــا
ّ
أن ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ــاتـ ــت م ـنــظ ـمــة
ب ـش ـك ــل سـ ـه ــل ن ـس ـب ـي ــا عـ ـب ــر م ــوق ــع
CampusFrance
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي الـ ـت ــاب ــع
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الفرنسية،

وجهة الطالب؛ األقطاب عديدة
ومختلفة

تـشـ ّـكــل ال ــدول األوروب ـي ــة ،وال ّ
سيما
فــرنـســا ،الــوجـهــة األهـ ـ ّـم لـلـطــاب في
ل ـب ـنــان ،وذلـ ــك ألس ـب ــاب عـ ـ ّـدة أهـ ّـمـهــا
ال ـن ـظــام الـتـعـلـيـمــي وت ـشــابــه املـنـهــج
بني الجامعة اللبنانية والجامعات
الفرنسية الرسمية (نظام  ،)LMDما
ّ
يسهل عملية االنـتـقــال دون عقبات
تذكر (كمعادلة الشهادة أو خسارة

أنجل بوليغان ــ المكسيك

a

وب ـ ــات الـ ـط ــاب ي ـت ـنــاق ـلــون ـهــا كـثـيـرًا
ويكتسبونها مـ ّـمــن سـبـقـهــم .أضــف
الـ ـلـ ـغ ــة والـ ـكـ ـلـ ـف ــة املـ ـقـ ـب ــول ــة ن ـس ـب ـيــا
للتحصيل العلمي في فرنسا (خارج
ال ـعــاص ـمــة ب ــاري ــس وعـ ــدد م ــن امل ــدن
ً
كستراسبورغ مثال).
مـ ـ ــن ال ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة أيـ ـض ــا،
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة األمـيــركـيــة
ّ
واململكة املــتـحــدة ،وهما
ف ــي غــال ّـبـيــة ال ـح ــاالت
ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــثـ ـ ـ ــان وجـ ـ ـه ـ ــة
طـ ــاب ال ـجــام ـعــات
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد

النظام اإلنغلوسكسوني (كالجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت وال ـجــام ـعــة
اللبنانية األمـيــركـيــة) ،وذل ــك نتيجة
سهولة التبادل األكاديمي كما اللغة.
ال ـجــديــر بــالــذكــر ،أن وج ـهــة الـطــاب
إل ـ ــى روسـ ـي ــا عـ ـ ــادت ل ـت ـت ـصــاعــد فــي
اآلون ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ب ـع ـ ّـد أن تــراج ـعــت
لـفـتــرة (لكنها لــم تـتــوقــف باملطلق)،
خ ـص ــوص ــا م ــع عـ ـ ــودة ب ــرام ــج امل ـنــح
ال ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وتـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــد وتـ ـي ــرتـ ـه ــا
بــالـتــزامــن مــع الـصـعــود االقـتـصــادي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـ ـ ــدول ال ـ ـشـ ــرق وعـ ــدد
م ـ ــن دول أوروب ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـش ــرقـ ـي ــة (م ـث ــل
ب ــاروسـ ـي ــا) .وال ــاف ــت ف ــي ال ـس ـيــاق
نفسه ،بداية بروز ّ
توجه طالبي نحو
الصني التي سطع نجمها في العلوم
والتكنولوجيا والصناعة ،وذلك عبر
تقديم عــدد مــن املـنــح .وأيـضــا يوجد
ّ
تـ ّ
ـوج ــه ط ــاب ــي ن ـحــو ك ــوب ــا ل ــدراس ــة
ّ
الطب بشكل رئيس.

أسباب الرحيل معروفة

ّ
إن أسـبــاب هـجــرة الـشـبــاب والـ ّطــاب
ف ــي ل ـب ـنــان ،ك ـمــا أس ـب ــاب تـضــخـمـهــا
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـع ــروف ــة وقــد
ُ
ت ـخ ـت ـصــر ب ــأزم ــة ال ـن ـظ ــام الـلـبـنــانــي
واق ـت ـص ــاد الـ ـب ــاد امل ـت ـه ــاوي بنحو
خـ ـطـ ـي ــر ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات
ً
ّ
لتطور
األخـيــرة ،مــا ينعكس تكبيال
ّ
التعليم والعلم في لبنان ،وال سيما
ف ــي ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة الــرس ـم ـيــة،
الـتــي تـتـعـ ّـرض لتدمير ُممنهج منذ
ّ
الخاصة
سنوات ،ملصلحة الجامعات
الـتــي ت ـ ّ
ـدر الــربــح لبعض رج ــال املــال
وامل ـصــارف عبر الـقــروض والـفــوائــد،
وتـحـصــر التعليم فــي طبقة ّ
معينة
م ــن ال ـط ــاب وت ـح ــرم ال ـف ـئــات األك ـثــر
ّ
ً
ّ
ضعفًا وأقل دخال .أضف إلى ذلك ،أن
الدراسات العليا ،وال ّ
سيما في علوم
املـ ــادة والـطـبـيـعــة ،تـعــانــي م ــن قـيــود
ضخمة نتيجة ّ
شح التمويل البحثي
وغياب التكنولوجيا الضرورية في
ل ـب ـنــان ،م ــا ي ـف ــرض ع ـلــى أط ــروح ــات

ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــوراه ،فـ ــي أحـ ـس ــن األح ـ ـ ـ ــوال،
أن ت ـك ــون ض ـمــن ب ــرام ــج ت ـع ــاون مع
ّ
املتقدمة .وفي الوقت
جامعات الدول
ن ـف ـس ــه ،ي ــدف ــع ه ـ ــذا ال ـض ـع ــف ط ــاب
املــاج ـي ـس ـت ـيــر ن ـح ــو الـ ـغ ــرب لـتـنـفـيــذ
ّ
التخرج في مختبرات أكثر
مشاريع
ت ـطـ ّـورًا وإي ـجــاد أطــروحــات دكـتــوراه
ّ
ّ
ممولة كليًا.
ّ
إن االنخفاض املخيف لفرص العمل
في لبنان ،بما يعنيه ذلك من تدمير
آلفـ ــاق ال ـش ـبــاب ب ـب ـنــاء ح ـيــاة كــريـمــة
وم ـس ـت ـق ـ ّـرة ف ــي وط ـن ـه ــم ،ي ــدف ــع إل ــى
البحث عن مـســارات الهجرة لتأمني
الـحــاجــة إلــى عمل ورات ــب ،وتحقيق
دور اجـتـمــاعــي ومـعـنــوي يطمحون
ّ
إل ـيــه (م ــا ال ي ـقــل أهـ ّـم ـيــة ع ــن الــراتــب
والــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة والـصـ ّـحـيــة).
ّ
وما زاد من حركة هجرة الطلب في
الفترة األخيرة ،اإلغالق شبه الكامل
لفرص الهجرة إلى الغرب بحثًا عن
ع ـمــل ب ـعــد ال ـت ـخ ـ ّـرج م ــن ال ـجــام ـعــات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وهـ ـ ــذا دف ـ ــع ال ـك ـث ـيــر مــن
الـ ـشـ ـب ــاب إل ـ ــى االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـل ــى ه ــذه
ّ
ّ
والتخرج
القيود عبر الرحيل املبكر
م ــن جــام ـعــات غــرب ـيــة ل ــزي ــادة فــرص
إي ـج ــاد عـمــل ف ــي ت ـلــك ال ـب ــاد .وعـلــى
الهامش ،ال يمكن اإلنكار أن عــددًا ال
بــأس به من الطالب يسعى للرحيل
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج هـ ــربـ ــا م ـ ــن ال ـض ـغ ــط
االج ـت ـم ــاع ــي والـ ـي ــوم ــي ف ــي ل ـب ـنــان،
الناتج مــن ارتـفــاع كلفة الـحـيــاة ،في
ّ
ظل غياب البنية التحتية والخدمات
ّ
والتنظيم واألمن واألمان ،كما تفكك
الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة،
ّ
ما ّ
ّ
املستمر،
يؤدي إلى القلق والتوتر
ك ـمــا األمـ ـ ــراض ال ـج ـســديــة واألزم ـ ــات
النفسية واالجتماعية.

ّ
ًّ
هل يشكل الرحيل حل جذريًا؟

ّ
إن اسـتـمــرار حــركــة الرحيل بشكلها
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي وس ـ ـهـ ــول ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـن ـس ـب ـي ــة
ووت ـي ــرت ـه ــا امل ــرت ـف ـع ــة ،بـ ــات مــوضــع
ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤل وشـ ـ ـ ـ ـ ّـك ب ـ ـعـ ــد أزمـ ـ ـ ـ ــة 2008

رفع رسوم التسجيل على الطالب
األجانب في فرنسا
ّ
في إطار سياسات تكبيل حركة الهجرة بهدف التعلم ،نشرت صحيفة
«لــو موند» الفرنسية يــوم االثنني  19تشرين الثاني /نوفمبر املاضي
ّ
ّ
صت
تقريرًا بعنوان «جامعات :على الطلب األجانب أن يدفعوا أكثر» ،ولخ ّ
فيه استراتيجية رئيس وزراء فرنسا الحالي إدوار فيليب «الجذابة
ّ
للطلب األجــانــب» ،التي أعلنها خــال اللقاء الجامعي للفرنكوفونية،
ّ
والتي تقضي برفع رســوم التسجيل الجامعية السنوية على الطلب
خارج االتحاد األوروبي من  170يورو إلى  2770يورو ملرحلة اإلجازة،
ومن  243يورو إلى  3770يورو ملرحلة املاجيستير ،ومن  380يورو إلى
 3770يورو ملرحلة الدكتوراهّ .
وعبر فيليب عبر حسابه على تويتر عن
ّ
استراتيجيته التي «ستجعل جاذبية فرنسا قائمة على الخيار
«ثورية»
ً
املجانية» على حدّ
بدال من شبه ّ
الحقيقي والرغبة الحقيقية واالمتياز
قولهّ ،ثم أضاف في تغريدة الحقة ّأن «الطالب األجنبي الثري يأتي إلى
فرنسا ويدفع الرسوم نفسها التي يدفعها الطالب الفرنسي األقل ً
ثراء،
الذي تقطن أسرته في فرنسا منذ سنوات وتعمل وتدفع الضرائب .هذا
ً
غير عــادل» ُ .مضيفًا هاشتاغ بعنوان «أهــا بكم في فرنسا»ّ .إن هذه
واملصحوبة بشعارات متناقضة مع حقيقتها ،ال
السياسات ّ املجحفة ّ
ّ ّ
عما كان متوقعًا :إفالس النيوليبرالية واملركز الغربي ،وتفاقم
تعبر إل
أكبر للتناقضات ،وكسر نمط العالقات التي سادت ّإبان حقبة العوملة،
وضغط وانفجارات اجتماعية أكبر في دول األطراف التابعة.

عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع  CampusFranceفــي
ً
مــرح ـلــة املــاج ـي ـس ـت ـيــر م ـث ــا (مـ ــن 10
اخـتـصــاصــات إل ــى  ،)7وبــالـطـبــع قد
ّ
يستمر ه ــذا التقييد بنحو مباشر
ّ
أو غ ـيــر م ـبــاشــر ،ف ــي ظ ــل ط ــروح ــات
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة اآلخـ ـ ـ ــذة بــرفــع
معايير وشروط انتساب الطالب إلى
االخـتـصــاصــات ،كما بــزيــادة شــروط
فتح االختصاصات وفقًا للعدد .ومن
ّ
جانب آخر ،إن خفض تمويل البحوث
سينعكس بــال ـضــرورة صـعــوبــة في
إي ـجــاد مـنــح ألط ــروح ــات الــدك ـتــوراه،
م ــا سـيــدفــع ع ــددًا مـهـ ّـمــا م ــن الـطــاب
الـلـبـنــانـيــن إل ــى ال ـع ــودة إل ــى الـبــاد
ّ
م ــن دون ت ـح ـق ـيــق ك ـ ــل ط ـمــوحــات ـهــم
فـ ــي ال ـت ـح ـص ـي ــل األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ،وم ــن
امل ـم ـك ــن أن ي ـ ـ ـ ّ
ـؤدي ذل ـ ــك إل ـ ــى خـفــض
التعاون املشترك بني جامعات لبنان
وجــام ـعــات ال ـغ ــرب ،بـمــا قــد ينعكس

االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـ ـغ ــرب ،وم ــا نجم
ع ـن ـه ــا مـ ــن انـ ـعـ ّـك ــاس ــات س ـل ـب ـيــة فــي
ال ـق ـط ــاع ــات ك ــاف ــة .ف ـ ــإذا اع ـت ـبــرنــا أن
ّ
الهجرة حل مطروح لفتح األفق أمام
ّ
مستقبل ال ـش ـبــاب ،ف ــإن أح ــد أبــوابــه
أغلق ُبعيد األزمة ،وهو باب الهجرة
بحثًا عن عمل في الغرب.
ال ـيــوم ،بعد تـطـ ّـور األزم ــة وتفاقمها
ّ
ّ
ف ــي ظ ـ ــل غـ ـي ــاب أي ح ـ ــل جـ ـ ــذري مــن
منطلق ليبرالي ،بدأت النيران تلتهم
الـقـطــاع األكــادي ـمــي وال ـت ــرب ــوي .هــذا
االنـ ـعـ ـك ــاس ال ـس ـل ـبــي لـ ــأزمـ ــة ،ال ــذي
يــ ّ
ـؤدي إل ــى تـقـيـيــد ال ـت ـط ـ ّـور العلمي
فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب وت ـك ـب ـي ـل ــه ،سـيـنـعـكــس
بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ع ـ ـلـ ــى ح ـ ــرك ـ ــة هـ ـج ــرة
ال ـطــاب مــن لـبـنــان ومـخـتـلــف ال ــدول
امل ـم ــاث ـل ــة ،وق ـ ــد ب ـ ــدأ ذل ـ ــك بــال ـظ ـهــور
ع ـب ــر خ ـف ّــض عـ ـ ــدد االخ ـت ـ ّص ــاص ــات
التي يحق للطالب أن يترشح إليها

عـ ـل ــى عـ ـ ــدد أطـ ـ ــروحـ ـ ــات الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه
امل ـش ـتــركــة امل ـ ّ
ـرج ــح أن تـنـخـفــض في
هذه الحالة.
ّ
وفـ ـ ــي ج ـ ــوان ـ ــب أخ ـ ـ ـ ــرى ،إن ارت ـ ـفـ ــاع
نـســب الـبـطــالــة ف ــي ال ـغ ــرب ،وتــراجــع
ف ـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل ،س ـي ـن ـع ـك ـســان سـلـبــا
عـلــى فــرصــة اس ـت ـقــرار املـغـتــربــن في
هــذه الـبــاد ،ولكن األخطر يكمن في
صعود الحركات القومية واليمينية
ّ
املتطرفة ،كمظهر من مظاهر األزمــة
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـغــربـيــة،
مــا يمكن أن ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى تقييد أكبر
لحركة الهجرة.

خالصة

ّ
ّ
إن األسباب املذكورة آنفًا ،تنذر بأن
منفذًا مــن منافذ الـشـبــاب فــي لبنان
بات ّ
مهددًا باإلغالق ،وهذا أحد أوجه
لالقتصاد اللبناني
االرتباط الدائم
ّ
باالقتصاد الغربي ،وتأثره السلبي
ّ
ب ــه ،حـيــث إن تــراجــع ف ــرص الـهـجــرة
سيتزامن مــع ارت ـفــاع نسب البطالة
في لبنان بشكل رهيب ،كما ارتفاع
نسبة انغالق األفق وبالتالي اليأس،
ومـ ــا يـتـبـعــه م ــن أزمـ ـ ــات اجـتـمــاعـيــة
ّ
ّ
ستؤدي إلى تفكك املجتمع
ونفسية
وت ــدم ـي ــره بـشـكــل أك ـب ــر .ووفـ ــق عــالــم
النفس السوفياتي ألكسندر لوريا
«إذا ان ـ ـهـ ــارت صـ ـ ــورة امل ـس ـت ـق ـبــل أو
ال ـه ــدف امل ــاث ــل أم ـ ــام ال ـع ــن وال ـع ـقــل،
ّ
ويتخبط نشاطه،
ينهار عقل اإلنسان
ّ
ف ـي ـس ــود ع ــامل ــه ال ـت ـف ــك ــك وال ـف ــوض ــى
العاطفية والفكرية».
تـ ـكـ ـش ــف م ـ ـسـ ــألـ ــة ه ـ ـ ـجـ ـ ــرة ال ـ ـطـ ــاب
وآفاقها جانبًا من الجوانب املظلمة
للمنظومة املتناقضة في لبنان ،أي
النظام اللبناني الرأسمالي التابع،
ّ
القائم على مراكمة الثروات في يد قلة
قليلة على حساب املجتمع بأكمله،
والـ ــريـ ــع م ـق ــاب ــل ت ــدم ـي ــر ال ـق ـط ــاع ــات
ُ
املنتجة ،وتصدير الشباب والطاقات
ّ
الـبـشــريــة مـقــابــل اس ـت ـيــراد ك ــل شــيء
آخ ـ ـ ــر ...وال ت ـب ــدو الـ ـخـ ـي ــارات كـثـيــرة
فــي ظــل األزمـ ــة الـقــائـمــة ال ـي ــوم ،فـ ّـإمــا
التغيير نحو النقيض االقـتـصــادي
والسياسي الذي يقوم على التوزيع
ُ
ال ـع ــادل لـل ـثــروة واالق ـت ـصــاد املـنـتــج،
وعـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـن ـ ــاء دولـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ّـويـ ـ ــة قـ ـ ـ ــادرة
عـلــى تــأمــن الـعـلــم وال ـ ــدور والـقـيـمــة
ألبـ ـن ــائـ ـه ــا ،وإيـ ـ ـج ـ ــاد فـ ـ ــرص ال ـع ـمــل
وتوفير األمان والرعاية االجتماعية
والخدمات لشعبهاّ ،
وإمــا املزيد من
ّ
التفكك والفوضى واالنهيار.

مؤشر

كيف نقيس فعالية احتياطي العمالت الصعبة الحقيقي؟
علي هاشم
يظهر حجم االحتياطي من العملة الصعبة لدى املصرف املركزي
ّ
في كثير من التقارير االقتصادية ،كمؤشر ّقوة في سياق الترويج
لجهود مصرف لبنان في الحفاظ على سعر الصرف ومتانة النظام
ّ
املالي .عمليًا ،يشكل هذا االحتياطي حجم السيولة بالعملة الصعبة
التي يحتفظ بها مصرف لبنان من ودائــع املـصــارف لديه ،والتي
ّ
تسمح له بالتدخل في السوق لتوفير الــدوالر والحفاظ على سعر
ّ
الصرف ،الذي يقوم بتثبيته منذ التسعينيات .وبينما يركز اإلعالم
على حجم االحتياطي الضخم لإلشارة إلى قدرة النظام املالي على
الصمود في وجه الضغوط املختلفة ،أصبح من البديهيات تقديس
فكرة العمل الدائم على مراكمة هذا االحتياطي بأي ثمن ،وصار من
ّ
الطبيعي التركيز على نسبة ّ
وأهميتها المتصاص
نموه السنوية
ّ
ّ
الصدمات من دون النظر إلى فعالية هذا النمو الحقيقية أو حتى
كلفته!
عمليًا ،ال يوجد كثير من املنطق في مقاربة ّ
فعالية هذا االحتياطي
من خالل قراءة حجمه كرقم أو حجم ّ
كنسبة ،على
نموه السنوي
ّ
االقتصادية اللبنانية .فــإذا سلمنا -
طريقة الكثير مــن النشرات
بمنطق سياسة املصرف املركزي ُاملعلنة ّ -
بأن الهدف الفعلي من
هذا االحتياطي هو ّ
التحوط ملستوى الطلب على الدوالر مقابل العملة
ّ
املحلية خالل األزمــات أو الفترات الضاغطة ،فاملنطق االقتصادي
يفرض قراءة هذا الرقم كنسبة من إجمالي الكتلة النقدية بالليرة،

ّ
خصوصًا أن الطلب على الدوالر يتأثر حكمًا بحجم الكتلة النقدية
املتوافرة بالليرة اللبنانية في مقابله .وبدل التركيز على حجم نموّ
االحـتـيــاطــي نفسه ،ينبغي النظر إلــى ت ـحـ ّـوالت نسبته مــن الكتلة
النقدية بالليرة .وتبرز ّ
أهمية هذه املقاربة أكثر وأكثر بالتذكير بأن
على حساب
زيادة هذا االحتياطي من خالل الهندسات املالية جرى ّ
خلق كتلة نقدية كبيرة بالليرة ُاللبنانية في السوق .فهل حققت هذه
ً
الزيادة في االحتياطي الهدف املعلن منها فعال؟
ّ
وأيلول /سبتمبر  ،2018تمكن املصرف
بني آب/
أغسطس ّ 2016
ً
املــركــزي فـعــا  -وكـمــا يبشر دائـمــا  -مــن زي ــادة االحـتـيــاطــي من
العمالت األجنبية لديه مــن  40.73مليار إلــى  43.5مليار دوالر،
أي بــزيــادة نحو  2.77مليار دوالر ،بفضل الهندسات والعمليات
ّ
املستمرة منذ ذلك الوقت ،التي تقوم على منح أرباح
االستثنائية
وفوائد ضخمة في مقابل امتصاص العملة الصعبة من السوق.
لكن نتيجة هذه الهندسات والعمليات االستثنائية التي ّأدت الى ّ
نمو
ُ ّ
هذا االحتياطي ،ضخت سيولة بالليرة اللبنانية في السوق ،ما ّأدى
إلى تضخيم الكتلة النقدية  M3بنحو  13.2مليار دوالر .وبالتالي،
بينما يراجع اللبنانيون في نشرات األخبار ّ
نمو قيمة االحتياطي
ُ
«املطمئنة» بفضل الهندسات «االستباقية» ،يغفلون عــن تراجع
نسبة ّاالحتياطي مقابل الكتلة النقدية بالليرة من  32إلى .%30
ّ
السياسات التي ركــزت على مراكمة هــذا االحتياطي
فهل حققت
ُ
األهــداف الرسمية املعلنة؟ وإذا أردنــا مقارنة قيمة االحتياطي مع
ّ
يتضمن األموال املودعة
مستوى الـ  M1للكتلة النقدية بالليرة ،الذي

ّ
ّ
غب الطلب واملتداولة وتشكل مصدر الطلب األكثر مرونة وسرعة،
يمكن الـقــول إن نسبة تغطية االحـتـيــاطــي لـهــذه األم ــوال انخفض
ّ
خالل الفترة نفسها من  6.3إلى  5.8مـ ّـرات ،وهو ما يؤشر أيضًا
على انخفاض فعالية هذا االحتياطي بمعزل عن أرقام ّ
النمو التي
ُي َ
تداول بها.
وبمعزل عــن ّعــدم تطابق أه ــداف سياسة مراكمة االحتياطي مع
النتائج التي حققتها ،لم ّ
تمر هذه السياسات من دون ترتيب كلفة
ّ
باهظة على كل اللبنانيني ،سواء من خالل الفوائد واألرباح الخيالية
التي حازتها املصارف في مقابل االشتراك في دورات الهندسات
والعمليات االستثنائية املتتالية ،ومــن بينها فوائد وأرب ــاح فورية
ّ
تحققت بـمـجـ ّـرد تنفيذ عمليات ســريـعــة .وعـبــر إلـقــاء كلفة على
ّ
اللبنانيني من خــال مساهمة كل هــذه العمليات في رفــع الفوائد
التي تتقاضاها املصارف من عمليات التسليف ،خصوصًا في ظل
توظيفها كميات معتبرة من سيولتها في عمليات مصرف لبنان.
أخـيـرًا ،يتعاطى اإلعــام مع االحتياطي من العمالت الصعبة كما
يتعاطى مع أي موجودات نملكها في مواجهة األزمــات .بينما هي
ّ
الواقع احتياطات متأتية من توظيفات مصرفية بالعملة الصعبة
ّ
ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،أي أن ـهــا ديـ ــون وم ـتــوج ـبــات عـلــى مـصــرف
ّ
ّلبنان بــالــدوالر حتى لو استعملها في عملياته في الـســوق .وفي
ّ
الخاصة لدى مصرف لبنان
كل الحاالت ،إن توظيفات املصارف
ّ
تتأتى بدورها من ودائع ّ
خاصة ،وستكون بدورها عرضة للطلب
ّ
ّ
والتحول خالل الفترات الحساسة.
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اقتصاد السوء

الهجوم الطبقي على األجور
محمد زبيب
ليس مستغربًا أو مفاجئًا أن تخرج أصوات ناعقة ،في ذروة «األزمة» الراهنة ،تدعو إلى تخفيض
ّ
معاشات املوظفني واملتقاعدين في إدارات الدولة وهيئاتها التعليمية وأسالكها العسكرية واألمنية
ّ
ّ
والعودة إلى سياسة تجميد األجور في القطاعني ّ
والخاص .ففي كل زمان ومكان ،عندما
العام
ّ
يواجه رأس املال مخاطر أو ضغوط أو توقعات بانخفاض األرباح أو طروحات بزيادة االقتطاعات
ّ
سيتحرك «غــربــان الـســوق» ويشيعون الخطاب اإلعــامــي ،الــذي يدعو إلى
الضريبية املباشرة،
ّ
ّ
«التقشف» بوصفه «العالج» أو «العملية الجراحية» التي ال ّ
مفر منها للخروج من األزمــات ،كل
األزمات ،من أي نوع كانت.
ّ
تستند هذه األصوات إلى «نظرية» شائعة ،تعرف «التقشف» (بسذاجة مطلقة) على أنه تقليص
«طوعي» أو «قمع مالي» ،يهدف إلى تخفيض األجور واألسعار واإلنفاق ّ
العام كشروط الستعادة
ّ
«التنافسية» و«التوازن» في االقتصاد واملالية ّ
العامة .وتقوم هذه «الفكرة» كلها على مقولة دارجة ،ال
محدد لهاّ ،
معنى واضح أو ّ
ّ
أن«املهم اآلن وفورًا هو املحافظة على الثقة» ،أي ثقة أصحاب رأس
تردد
املال أنهم سيواصلون جني املزيد من العوائد املرتفعة واملجزية على توظيفاتهم واستثماراتهم
ّ
الشك والهروب وتركنا
ومضارباتهم ومشاريعهم وتجاراتهم ،ألن البديل عن هذه «الثقة» هو
نواجه وحدنا مصيرنا املشؤوم.
ّ
ّ
وفق دعاة التقشف ،ال يمكن الخروج من أي أزمة اقتصادية أو مالية أو نقدية ،إل عبر تقليص
ّ
ّ
ّ
حجم الدولة والحد من قدرتها على التدخل في إعادة توزيع الدخل .فالدولة «املتدخلة» هي «املرض»
ّ
ّ
«تشوه األســواق» وتقضي على حوافز املبادرة
الذي يجب القضاء عليه في كل األحــوال ،كونها
العام هو من عوارض الورم ،الذي ّ
الفردية .وبرأيهم ،أن ارتفاع اإلنفاق ّ
يؤدي إلى مزاحمة القطاع
ّ
ّ
الخاص على رأس املال نفسه ومصادر التمويل ويزيد العجز املالي والدين ويقلص االستثمار
ُ
املنتج ...وهكذا! من دون إضافة أي شرح أو تعليل يقوم على الربط بني السبب والنتيجة ،ومن دون
ّ
ّ
أدلة ّ
تبي لنا أين نجح هذا التقشف؟ وكيف؟ وفي أي ظروف؟ فاألساس
االضطرار إلى تقديم أي
ّ
ّ
الذي تقوم عليه فكرة التقشف ال يتصل بـ «األزمة» ،أيًا كانت ،وإنما هو أساس أيديولوجي يقوم
ّ
ّ
الخاص
على كره أي نوع من أنواع الدولة ،كلما تجاوز دورها وظيفة حارس (بوليس) رأس املال
والداعم له والضامن لربحيته وتراكمه الالنهائي.
ّ
ّ
بهذا املعنى ،سيكون متوقعًا أن يوصي صندوق النقد الدولي بـ «التقشف» ،كونه ينتمي فكريًا إلى
ّ
ّ
هذه األيديولوجيا ،وسيكون متوقعًا أكثر أن يتلقف رئيس غرفة التجارة محمد شقير أو رئيس
ّ
جمعية ّ
تجار بيروت نقوال ّ
الشماس أو أي مصرفي أو مضارب أو صاحب عمل هذه التوصية
ّ
وتحويلها إلى مطلب يرمي إلى تخفيض األجور في القطاع العام بذريعة تخفيض عجز املوازنة،
وبذريعة أن كلفة سلسلة الرتب والرواتب ،التي ّ
أقرت في العام املاضي ،لم تكن «محسوبة» ،وقد
ّ
ّ
للتحمل ...ولكن املستغرب واملفاجئ هو أن يلقى هذا املطلب صدى
رتبت أعباء ضخمة غير قابلة
ّ
واسعًا لــدى أوســاط من املجتمع والنخب ،ويجاهر بعض ممثلي األحــزاب في السلطة بتأييده،
كرئيس ّتيار املستقبل سعد الحريري ورئيس ّ
التيار الوطني ّ
الحر جبران باسيل ،أو أن يعيد
ّ
البعض إنتاجه كشرط من شــروط «مساومة» مطلوبة أو «تسوية» تاريخية ال بد منها لتوزيع
وتحمل املسؤولية املشتركة إزاء ما ّ
الخسائر بني الجميع ّ
يهددنا!
ّ
«التقشف» يعني ،في آن واحــد ،تخفيض عجز املــوازنــة ّ
العامة والــديــن العامّ
في الــواقــع ،إذا كــان
وتحفيز ّ
النمو االقتصادي وزيادة عرض الوظائف وتكبير الدخل ...فهو لم ينجح في أي مكان أو
ّ
ّ
زمان ُج ّرب فيه ،بل بالعكس تمامًا ،فجميع التجارب تفيد أن «التقشف» يؤدي إلى أزمات إضافية
ّ
ّ
أشد وطأة على الدولة واملجتمع واالقتصاد ،ويزيد عدم املساواة ويركز الدخل والثروة لدى عدد
قليل من الناس غير القادرين على استهالك القسم األكبر ّ
مما يجنوه ويستحوذون عليه ،إذ إن
ّ
«التقشف» يصيب (قبل أي شيء آخر) من يحتاجون إلى إنفاق الدولة لحمايتهم ورفع مستوى
عيشهم وتمكينهم وإشراكهم في الناتج االجتماعي.
هــذا على صعيد عـ ّ
ـامّ ،أمــا فــي حالة لبنان ،فاملثل الشائع يقول «مــن جـ ّـرب املـجـ ّـرب يكون عقله
ّ
ّ
ّ
ّ
مخرب» .إذ إن الحكومة اللبنانية جربت السياسات التقشفية ،بأشكال مختلفة ومتنوعة ،منذ عام
ّ
 1998حتى اليوم ،وعمدت إلى تجميد األجور ألطول فترة في تاريخ لبنان الحديث ،منذ عام 1996
ّ
ّ
الخاص النظامي ،وعام 2017
حتى عام  ،2012عندما اضطرت إلى تصحيح األجور في القطاع
ّ
عندما اضطرت إلى تعديل سلسلة الرتب والرواتب في مالكات القطاع العام وتصحيح معاشات
ّ
«التقشف» و«تجميد األجور» ،بلغ ّ
متوسط العجز في املوازنة
التقاعد .ففي تلك الفترة ،أي فترة
ّ
ّ
ّ
العامة  %12من الناتج املحلي اإلجمالي ،وبلغ  %17.8في عام  ،2001ووصل الدين العام الحكومي
ّ
إلى ذروة  %180من الناتج املحلي اإلجمالي في عام  ،2006أي أنه كان عند مستوى أعلى بكثير
ّ
من مستواه في نهاية عام  %148.5( 2017من الناتج املحلي اإلجمالي).
ّ
ّ
ملوظفي القطاع ّ
العام كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي مرتفعة
ليس صحيحًا أن «فاتورة األجور»
باملقارنة مع دول مماثلة للبنان ،وفق اعتراف البنك الدولي نفسه في أحدث تقاريره ،الذي يشير
ّ
يسميه بهذا االسم) ّأدى إلى «تخفيض النفقات الرأسمالية ّ
«التقشف» (من دون أن ّ
العامة
إلى أن
ّ
ّ
ّ
ّ
وحد من النمو املحتمل» .وأدى غياب الحيز املالي إلى جانب االفتقار إلى امليزانيات الرسمية بني
ّ
العام على املشاريع الرأسمالية ،إذ بلغ ّ
عامي  2005و 2016إلى انخفاض حاد في اإلنفاق ّ
متوسطه
ّ
ّ
نحو  %1.6فقط من الناتج املحلي اإلجمالي خالل العقد املاضي« ،وهو مستوى يقل كثيرًا مقارنة
بالبلدان األخرى .ونتيجة لذلك ،تدهورت شبكة البنية التحتية وجودتها ،ال ّ
سيما النقل وإمدادات
املياه والكهرباء ،وهي خدمات ّ
مهمة لرفاه السكان .وعــاوة على ذلكّ ،أدى انخفاض االستثمار
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العام في هذه القطاعات إلى التأخر في سد الحاجات مما أدى إلى انخفاض في النمو االقتصادي
ّ
وتدهور عام في الظروف املعيشية».
ّ
إذًا ،هذا ما يفعله «التقشف» ،وهذا ما ُج ّربه لبنان على مدى زمني طويل ،فهو ّأدى إلى تراجع
ّ
ّ
ّ
حصة األجور من الناتج املحلي اإلجمالي إلى أقل من  ،%25وهي من أدنى الحصص على الصعيد
ّ
ّ
ّ
العاملي .وأدى إلى ارتفاع مستوى «الحرمان» ،وأدى إلى زيادة سيطرة نسبة الـ  %1من السكان
على أكثر من نصف الودائع وربــع الدخل و %40من مجمل الثروة ،في حني أن على  %99من
ّ
السكان ّ
تدبر أمرهم بالفتات املتبقي ،والذي يتضاءل باطراد.
ال ّ
شك أن هناك أزمة في «القطاع ّ
العام» ،ولكنها ليست أزمة كلفة أو فاتورة األجور بل أزمة اقتصاد
ّ
ّ
سياسي .وال شك أن هناك حاجة ملحة إلى «تسوية» تعيد توزيع الخسائر ،ولكن مدخلها هو
ّ
النظام الضريبي وليس األجــور ،فمن يطالب بالتقشف وتخفيض األجــور هو نفسه الــذي بقي
ّ
ّ ّ
ّ
معفيًا من أي عبء ضريبي حقيقي على أرباحه املحققة ،وهو الذي حقق كل األرباح من تمويل
ّ
ّ
ّ
عجز املوازنة العامة وزيادة الدين العام ورفع األسعار ،وهو الذي يعرض اآلن أن يحل محل الدولة
درة لألرباح ...لذلك ،فإن شعار ّ
في توفير الخدمات ُامل ّ
«شد األحزمة» على الجميع سيبدو مغريًا
ّ
دائمًا وجاذبًا ،ولكنه شعار مخادع ،ومشكلته أنه يفترض أننا جميعًا نلبس السراويل نفسها
ّ
يقرر كيف ّ
ونتمتع بالخصر نفسه ،في حني أن ميزان القوى هو الذي ّ
وكم ومن سيشد حزامه،
ٌ ّ
وال ضرورة لتقديم البرهان على أن هذا امليزان مختل كليًا ملصلحة الرابحني دائمًا على حساب
الخاسرين دائمًا.

