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لبنان

لبنان
على الغالف

على الحافة

الحكومة تضع التالمذة تحت رحمة المدارس

ماذا بعد تمديد مطمر الجديدة  3أشهر؟

ادفع تنجح!
فاتن الحاج
نـ ـ ــال ات ـ ـحـ ــاد املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ــرب ــوي ــة
ال ـخــاصــة مـ ــراده لـجـهــة ع ــدم الـتــرفـيــع
ال ـت ـل ـقــائــي ل ـل ـتــامــذة خ ــاف ــا الق ـت ــراح
وزير التربية طارق املجذوب ،وحصر
إع ـطــاء اإلف ـ ــادات املــدرس ـيــة بــاملــدارس
بعد استكمال التعليم عن بعد لغاية
الـتــاريــخ ال ــذي يناسبها ،بـمــا يحفظ
«م ـش ــروع ـي ــة» مـطــالـبـتـهــا بــاألق ـســاط
بــاعـتـبــار أن ـهــا أن ـهــت ال ـعــام الــدراســي
كــاملـعـتــاد! وق ــد ب ــدا مــريـبــا أن ال تعلن
وزي ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــام مـ ـن ــال ع ـب ــد ال ـص ـمــد،
بـعــد جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء أول من
أمـ ــس ،ت ـفــاص ـيــل الـ ـق ــرار الـ ــذي أعـطــى
امل ـ ــدارس الـكـلـمــة الـفـصــل فــي صـفــوف
ال ـش ـه ــادات وب ــاق ــي امل ــراح ــل .وم ــع أن
وزي ــر التربية أعـلــن م ــرارًا أن التعليم
ع ــن ب ـع ــد ل ـي ــس ال ـب ــدي ــل م ــن الـتـعـلـيــم
فــي الصفوف ،قــرر املجلس استكمال
ال ـع ــام ال ــدراس ــي /ال ـجــام ـعــي الـحــالــي
ع ــن بـعــد م ــن دون ح ـضــور الـصـفــوف
في التعليم العام واملهني والجامعي
لصعوبة تطبيق اإلجــراءات الصحية
الوقائية ،مع لحظ تعويض الكفايات
واملـ ـع ــارف ال ـتــي مـنـعــت الـ ـظ ــروف من

بعض المدارس ستستمر في
التعليم عن بعد حتى آخر حزيران
إكـمــالـهــا إل ــى ال ـعــام ال ــدراس ــي املـقـبــل،
وتـعـلــن كــل مــديــريــة عــامــة أو جامعة
تاريخ التوقف عن التدريس املباشر.
وعند انتهاء العام الــدراســي عن بعد
ف ــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــام والـتـعـلـيــم املهني
والـتـقـنــي ،يــرفــع الـتــامــذة إلــى الصف
األعـلــى وفــق ضــوابــط تحددها وزارة
التربية ،وتستند إلى معدل التالمذة
السنوي في امل ــدارس .كذلك يستكمل
ال ـعــام ال ــدراس ــي لـصـفــوف ال ـش ـهــادات
الــرسـمـيــة فــي التعليم الـعــام واملهني
ب ــال ـس ـب ــل املـ ـت ــاح ــة وإعـ ـ ـط ـ ــاء إف ـ ـ ــادات
لـلـطــاب وف ــق ال ـضــوابــط عـيـنـهــا (أي
م ـعــدالت الـتــامــذة فــي امل ـ ــدارس) .لكن
القرار لم يحدد مصير الطلبات الحرة
فــي ال ـش ـهــادات الــرسـمـيــة ،فـيـمــا تكرر
السؤال« :هل يستوي الذي يعيد صفه
من العام السابق والذي تجاوز السن
ويـنـتـظــر فــرصــة ف ـق ــط؟» .فـيـمــا علمت
«األخ ـب ــار» أن ــه يـجــري إع ــداد مـشــروع
ّ
قانون ينظم الضوابط املتعلقة بإنهاء
العام الدراسي واالمتحانات.
وكان قرار مجلس الوزراء قد ترك ردود

فـعــل مـخـتـلـفــة طــالـبــت وزيـ ــر ا ُلـتــربـيــة
ب ـع ــدم ال ـت ــراج ــع ع ــن ق ـ ـ ــراره ،وأط ـل ـقــت
ح ـم ـلــة ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر ت ـح ــت هــاش ـتــاغ
«#ط ـ ــارق _ال ت ـتــراجــع» .ودع ــا الـتـيــار
النقابي املستقل املجذوب الى الثبات
على ال ـقــرارات أو االستقالة ،ووصــف
مطالبة وزيــر التربية السابق الياس
بو صعب بتحويل أموال االمتحانات
إل ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة ب ــ«ال ـس ــرق ــة
املوصوفة» ،إذ إن «األولــى أن تصرف
ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــوال ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز الـتـعـلـيــم
الرسمي وتأهيله ليستوعب األعــداد
الـكـبـيــرة املـنـتـظــرة لـلـتــامــذة» .وفيما
طــالــب ال ـت ـيــار بــإل ـغــاء إع ـف ــاء كــارتـيــل
امل ـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ــرسـ ــوم
الـجـمــركـيــة ،رأى أن حـكــومــة الــرئـيــس
حـ ـس ــان دي ـ ـ ــاب «خ ـض ـع ــت ووض ـع ــت
رقبة التالمذة وأهاليهم تحت سكني
أصـحــاب امل ــدارس .إذ سيجري هــؤالء
للتالمذة كما يريدون ،ومن
امتحانات ّ
ال يدفع ال ُيرفع»!
ف ــي امل ـق ــاب ــلّ ،
رحـ ـب ــت إدارات امل ـ ــدارس
ب ـ ـق ـ ــرار مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ووصـ ـل ــت
الوقاحة بمدير مدرسة «تي أس سي»
()TYRE COMMUNITY SCHOOL
فؤاد خوري (املدرسة عضو في تجمع
املدارس – الدكاكني) إلى حد السخرية
من لجان األهل ،ووصفها في تسجيل
صوتي بـ«جمعية التطبيل والتزمير
وال ـج ـع ـج ـع ــة» .وق ـ ــال إن ال ـ ـقـ ــرار أت ــى
بضغط مــن املـ ــدارس ووض ــع الترفيع
ف ـ ــي م ـل ـع ـب ـه ــا .ورب ـ ـ ـ ــط بـ ـصـ ـف ــاق ــة بــن
الترفيع وبطاقة املحاسبة ،أي «تدفع
ّ
ترفع» ،مؤكدًا أن الحسم من املصاريف
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـ ــن ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز .%12.5
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـ ــدرس اإلدارات
خ ـي ــارات ـه ــا ف ــي م ــا ي ـخ ــص اس ـت ـك ـمــال
التعليم والتقييم والترفيع .املسؤول
التربوي في مــدارس املصطفى محمد
سـمــاحــة ق ــال ل ــ«األخ ـب ــار» إن «األم ــور
ليست واضحة تمامًا ،وكــل الخيارات
موضوعة على طاولة النقاش بشأن ما
إذا كنا سنجري االمتحانات عن بعد
أو نـسـتــدعــي ال ـتــامــذة إل ــى الـصـفــوف
باملفرق مع مراعاة اإلجراءات الوقائية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة» .ف ـي ـمــا أكـ ـ ــدت امل ـس ــؤول ــة
التربوية في جمعية املقاصد الخيرية
س ـه ـي ــر زي ـ ـ ــن أن مـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـج ـم ـع ـيــة
مستمرة في التعليم عن بعد حتى آخر
حــزيــران ،وس ـيــدرس مجلس املــديــريــن
خـيــارات التقييم الــذي يمكن أن يكون
«أونـ ــايـ ــن» ،ن ـظ ـرًا ال ــى «أن ـن ــا أجــريـنــا
أكثر من اختبار عن بعد .أمــا الترفيع
ف ـس ـي ـك ــون م ـي ـس ـرًا مـ ــراعـ ــاة ل ـل ـظ ــروف

حبيب معلوف
م ــاذا بعد ق ــرار مجلس ال ــوزراء ( )2020/5/5التمديد
ملطمر الجديدة ثالثة أشهر وزيادة ارتفاعه مترًا ونصف
ّ
التسرع في اتخاذ القرار تحت
متر؟ بصرف النظر عن
ضغط بقاء النفايات في شوارع املنت وكسروان وقسم
من بيروت… ما الذي يمكن فعله خالل ثالثة أشهر؟
وه ــل يمكن اإلفـ ــادة مــن فــرصــة تــراجــع الـكـمـيــات التي
تنتج فــي هــذه املناطق مــن  1200طــن يوميًا إلــى 500
طن ،بسبب أزمــة «كــورونــا» ،التخاذ اإلجــراءات الالزمة
مــن التخفيف إل ــى ال ـفــرز ،مــا ُيـبـقــي عـلــى ه ــذه النسب
منخفضة؟ وهل يمكن اإلفــادة من األزمــة االقتصادية
وإفالس الخزينة لطرح حلول واقعية واقتصادية طاملا
ّتم تجاهلها ملصلحة املستثمرين في هذا القطاع؟
كل الظروف ّ
مهيأة اآلن للتغيير :االنتفاضة الشعبية ال
تزال قائمة؛ لم يعد هناك مال وثــروات لنهبها؛ وفقدت
األكثرية الشعبية عنجهيتها اإلنتاجية واالستهالكية...
مهلة األشهر الثالثة ،التي تعني تمديد حالة الطوارئ
وخـطــة عــام  ،2016السيئة الــذكــر ،طلبها وزي ــر البيئة
دم ـي ــان ــوس ق ـط ــار إليـ ـج ــاد ح ـل ــول م ـس ـتــدامــة لقضية
النفايات .ولــو كــان لــدى الــوزيــر الجديد الــوقــت الكافي
للتفكير والـتـخـطـيــط ،ل ـكــان رب ــط ب ــن خـطــة ال ـط ــوارئ
الجديدة (املهلة الجديدة) والخطة االستراتيجية .فلماذا
ثالثة أشهر وليس أكثر؟ هل إلرغام النفس واآلخرين
على الـقـبــول بالحلول املستدامة بــدل التمديد مجددًا
لحالة ال ـطــوارئ التي بــدأت منذ بــدايــة التسعينات؟ إذا
كانت هذه هي الحجة األساسية ،فالوقت داهم وال يمكن
إنـجــاز الكثير فــي هــذه امل ــدة ،وال سيما على املستوى
االستراتيجي.
ُ
عــام  ،2018أقـ ّـر قانون اإلدارة املتكاملة للنفايات قبل
إنجاز االستراتيجية الوطنية الشاملة إلدارة هذا امللف!
وجرى استدراك ُ األمر بإعطاء مهلة ستة أشهر إلنجاز
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ط ـلــب م ــن اس ـت ـشــاري غــربــي وضـعـهــا
وجرت ترجمتها وإقرارها على عجل أيضًا في مجلس
الــوزراء مع طلب تقييم استراتيجي لها وإقرار خارطة
طــريــق (ف ــي  ،)2019/8/27تـعـ ّـبــر عـمــا ت ــري ــده الـقــوى
السياسية املسيطرة في الحكومة ومجلس النواب ،أي

ل ـ ــم يـ ـم ــر ي ـ ـ ــوم واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى اق ـ ـتـ ــراح
وزيــر التربية طــارق املـجــذوب إنهاء
ال ـعــام ال ــدراس ــي ّوالـتــرفـيــع التلقائي
للتالمذة ،حتى وقع في اليوم التالي
ق ـ ـ ــرارًا ح ـم ــل ال ــرق ــم / 240م،2020/
بتاريخ  18أيار الجاريّ ،
يفوض فيه
املدير العام للتربية فادي يرق بعض
الصالحيات ،وأبــرزهــا املوافقة على
ق ـبــول ل ــوائ ــح ون ـتــائــج ال ـتــامــذة في
امل ــدارس الرسمية والـخــاصــة خــارج
امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وامل ــوافـ ـق ــة عـلــى
تبرير أوضــاع التالمذة في املــدارس
الرسمية والـخــاصــة ،واملــوافـقــة على
ت ـس ـج ـيــل الـ ـت ــام ــذة ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات

اعتماد مزيد من املطامر في املناطق ( 25مطمرًا) لحني
تحضير كل األطــر القانونية والفنية العتماد املحارق
كخيار مركزي واستراتيجي لكل الحكومات املتعاقبة
منذ عــام  ،2010رغــم أنــه أخطر الحلول ،مــن النواحي
البيئية واملادية والصحية.
مــن هـنــا ،أه ــم مــا يـتــوجــب عـلــى وزي ــر البيئة الـقـيــام به
إعادة النظر في االستراتيجية التي لم تناقش يومًا كما
يجب ،وال سيما لناحية املبادئ التي يفترض اعتمادها
واألهداف التي يفترض تحديدها وتحقيقها واألولويات
وامل ـهــل واإلطـ ــار الـتـنـفـيــذي (امل ــرك ــزي وال ــام ــرك ــزي)...
الــخ .وعــدم االنـطــاق مــن هــذه االستراتيجيةُ ،
سيدخل
الحكومة الجديدة في النفق املظلم نفسه الــذي دخلت
ف ـيــه ال ـح ـك ــوم ــات ال ـســاب ـقــة وال ـب ـل ــدي ــات ،وكـ ــل األف ـك ــار
«الالمركزية» التي لم تكن تعني ســوى تقاسم سرقة
املــال ّالعام وفوضى عارمة ،مالية وتقنية واجتماعية،
في حل هذه املشكلة .والدليل على ذلك ما ورد في القرار
ّ
واملتسرع ،ملجلس الــوزراء بالطلب من مجلس
األخير،
اإلنـمــاء واإلع ـمــار «إج ــراء مــا يـلــزم» لتحويل ّ 200طن
من نفايات كـســروان إلــى معمل املعالجة املتوقف في
غسطا .علمًا أن هذا املعمل شأنه شأن معظم املعامل
التي ال تعاني من ضعف التمويل فحسب ،بل من عدم
وجود استراتيجيات تحدد املبادئ والتقنيات املقبولة،
وتلك التي يفترض استبعادها ،وخطط متكاملة تبدأ
بالتخفيف وتنتهي بـ«التخلص الـنـهــائــي» .فصاحب
ً
معمل غسطا (النائب نعمة فــرام) ،مثال ،يؤمن بتقنية
تحويل قسم مــن الـنـفــايــات إلــى وق ــود بــديــل لشركات
االسمنت ( ،)rdfوهذا خيار بمثابة توأم للمحارق وتدور
حوله إشكاليات ومخاطر كثيرة! إضافة إلى إشكاليات
المركزية أخرى نتجاوز الحديث عنها اآلن .صحيح أن
قانون النفايات ( )2018الــذي ّ
تقصد داعموه أن يأتي
قبل االستراتيجية (التي تحدد املبادئ واألفضليات)
ليتضمن كل الخيارات املطروحة وإرضاء كل األطراف
املستثمرة والعاملة فــي هــذا القطاع (وال سيما لوبي
املحارق والوقود البديل) ،من دون تحديد األفضليات
ً
واألولــويــات واالتـجــاه الــذي تريده الدولة للتخفيف أوال
من هذه املشكلة… إال أن ذلك زاد من الفوضى بدل أن
يضبطها ،وهو أحد أهم وظائف كل قانون.

ثم في غياب االستراتيجية الشاملة التي تبدأ بوضع
ك ــل امل ـع ـط ـي ــات حـ ــول ال ـن ـف ــاي ــات وتـ ـق ــوم بـتـصـنـيـفـهــا
ج ـم ـي ـع ـهــا ،وطـ ـ ــرق م ـعــال ـج ـت ـهــا ،م ــا م ـع ـنــى ال ـتــرك ـيــز
المــركــزيــا على مــوضــوع الـنـفــايــات «املـنــزلـيــة الصلبة»
فقط من دون النفايات الطبية والصناعية والردميات
والنفايات السائلة الناجمة عن الصناعات وعن مياه
الصرف وكيفية معالجة وحول صرف املحطات...الخ
أال يفترض أن تشمل الخطط كل أوجــه امللف وتحدد
األدوار واملهام املركزية والالمركزية؟ ومن يجمع بني
ّ
حـ ّـل مشكلة الـنـفــايــات الصلبة وغـيــرهــا مــن املشاكل
املولدة لها أو املرتبطة فيها؟ وما الذي يفترض تغييره
على املستويني االقـتـصــادي واالجتماعي ،فــي أنظمة
اإلنتاج واالستهالك والتجارة والتسويق واالستيراد...
الخ؟
ّ
صحيح أن قرار مجلس الوزراء األخير كلف في البند
السادس وزارة البيئة باستكمال خارطة الطريق 2020
  2025خالل مهلة شهر .إال أن وزير البيئة دميانوسقطار بــات يعرف أن االستراتيجية وقــانــون النفايات
ي ـح ـتــاجــان إلـ ــى ت ـعــديــل أي ـض ــا ق ـبــل خ ــارط ــة الـطــريــق
املطلوب «استكمالها» ،وأن هناك مراسيم يجب إعادة
النظر فيها ومنها مرسوم الفرز (رقــم )2019/5605
ُ
ومراسيم مهمة كالتخفيف يفترض أن تنجز ،إضافة
إلــى مــرســوم «تنظيم الهيئة الوطنية إلدارة النفايات
الصلبة» (وال نعرف ملاذا الصلبة فقط!) .كما يفترض
بالوزير أن ال يقبل التمديد لخطط الـطــوارئ من دون
مراجعة ومحاسبة على إدارة الفترة السابقة وكيفية
الـتـخـطـيــط والـتـنـفـيــذ وامل ــراق ـب ــة والـكـلـفــة الـعــالـيــة الـتــي
دفـعــت… وهــي مقدمة ضــروريــة للعبور إلــى الخطط
ً
ً
املستدامة األكثر عدال وشموال.
مـهـلــة ال ـث ــاث ــة أش ـه ــر ل ــن تـقـتـصــر ع ـلــى أزم ـ ــة مطمر
الجديدة فقط ،إذ طــرح مجلس ال ــوزراء أيضًا مشكلة
إيجاد مطمر للشوف وعاليه (في مهلة شهرين) ،قبل
أن تنتهي قدرة مطمر الكوستابرافا االستيعابية ...ما
يعني أن األزمــة ال تــزال في بدايتها ،وأن هناك حاجة
إلى استنفار أكبر في وزارة البيئة ومجلس الوزراء قبل
نفاد الوقت الذي بات ثمينًا جدًا في ظروف تراجيدية
على كل املستويات.

وجهة نظر

َّ
لماذا انهارت الليرة وأين يتجه سعر الصرف؟
فادي غصن *

(مروان طحطح)

الصحية التي يمر بها البلد».
األمني العام لرابطة املدارس اإلنجيلية
نبيل القسطا أوضح أيضًا أن املدارس
ستكمل التعليم عن بعد ،إال أن عملية
ال ـت ـق ـي ـي ــم عـ ــن بـ ـع ــد سـ ـتـ ـك ــون صـعـبــة

ـاف .ولـفــت إلــى
وتـحـتــاج إل ــى درس كـ ـ ٍ
«أننا سندرس الطريقة الفضلى بني
خ ـيــارات ع ــدة؛ منها اعـتـمــاد عــامــات
ال ـت ـل ـم ـيــذ ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـص ـفــي لـهــذا
ال ـعــام ،أو إضــافــة ه ــذه الـعــامــات إلــى

مــا درس ــه الـتــامــذة عــن بـعــد» .الشرط
األســاســي بالنسبة إل ــى القسطا هو
«ترفيع التالمذة عن جدارة ومساعدة
م ــن ال ي ـس ـت ـح ـقــون ال ـتــرف ـيــع ومـ ــن لم
يستطيعوا متابعة التعليم عــن بعد

خــال الصيف حتى لــو اضـطــروا الى
أخــذ اإلذن إلحضارهم إلــى الصفوف
ل ـتــرف ـي ـع ـهــم ع ــن اس ـت ـح ـق ــاق ف ــي ه ــذه
السنة التعليمية الصعبة ،وهــذا كان
مشروعنا منذ بداية أزمة كورونا».

وزير التربية يخضع لـ«دكاكين المدارس»
وامل ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة خ ـ ـ ــارج امل ـهــل
القانونية!
الـقــرار لــم يشترط أن تـكــون اللوائح
صادرة وفق األصول ،أي عن مدارس
تملك تراخيص أو أذونات بمباشرة
ال ـع ـم ــل ،وب ــال ـت ــال ــي سـيـفـتــح امل ـجــال
أم ــام ب ــازار الـصـفـقــات بــن «دكــاكــن
الـتـعـلـيــم» الـخــاصــة واأله ــال ــي تحت
ع ـ ـنـ ــوان «ادفـ ـ ـ ــع تـ ـنـ ـج ــح» ،وب ــرع ــاي ــة
وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة وتـ ـ ــواطـ ـ ــؤ رئ ـي ــس
م ـص ـل ـحــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص ع ـمــاد
األش ـ ـقـ ــر وم ــوظـ ـف ــن فـ ــي امل ـص ـل ـحــة.
ال ـت ـفــويــض ال يـمـنــع أي ـضــا املـ ــدارس
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة املـ ــرخ ـ ـصـ ــة ال ـ ـتـ ــي رف ـع ــت
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المجذوب ّ
يفوض
المدير العام
تسجيل تالمذة ّ خارج
المهلة القانونية!

لوائحها قبل  31كانون األول (موعد
انتهاء املهلة القانونية وقــد مــددت
هذا العام استثنائيًا شهرًا إضافيًا
بسبب االنـتـفــاضــة) أن تـعـ ّـد مالحق
ب ــأس ـم ــاء ت ــام ــذة ج ـ ــدد ،ك ـمــا يـمـكــن
ش ـب ـكــة املـ ـ ـ ــدارس ـ ـ ـ ـ ـ ال ــدك ــاك ــن ال ـتــي
شـكـلــت تـجـ ّـمـعــا ف ــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
املـطــالـبــة بــالـحـصــول عـلــى مــوافـقــات
استثنائية ،وهــي مخالفة للقانون،
م ــن االس ـت ـم ــرار ف ــي تـسـجـيــل طــاب
وهـمـيــن وتــرف ـيــع راس ـبــن مــن دون
حصولها على إجازات لفتح املدارس
أو تــرخـيــص مل ـبــاشــرة الـعـمــل فيها.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن الـثـمــن ال ــذي

يتقاضاه بعص أصـحــاب الدكاكني
لقاء إعطاء اإلفادة وصل إلى  5آالف
دوالر! علمًا بأن مؤسس التجمع ن.
ع .يـ ّـدعــي أنــه مــديــر مــدرســة الضياء
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ك ــان ــت «األخـ ـ ـب ـ ــار»
قــد ذك ــرت اسـمـهــا مــن ضـمــن أسـمــاء
املــدارس املخالفة التي حرم طالبها
من إجراء الدورة األولى المتحانات
البريفيه في العام الدراسي املاضي
https://www.al-( 2019- 2018
275611/akhbar.com/Community
وي ـ ـجـ ــدر الـ ـت ــذكـ ـي ــر هـ ـن ــا بـ ـ ــأن وزيـ ــر
التربية الـســابــق ،أكــرم شهيب ،أقفل
في العام السابق  14مدرسة بالشمع

األحـ ـم ــر وأع ـ ـطـ ــى ،ب ـم ــوج ــب امل ــذك ــرة
 ،57فترة سماح لعشرات امل ــدارس ـ ـ
الدكاكني ملدة سنة تنتهي في نهاية
ش ـب ــاط  ،2020ل ـت ـســويــة أوض ــاع ـه ــا
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـت ــرخ ـي ــص ،على
أن تتعهد بـعــدم تسجيل أي تلميذ
في العام املقبل (هــذا العام) ومن ثم
اإلق ـف ــال (https://www.al-akhbar.
) /2 7 6 0 1 1 /c o m / H o m e _ P a g e
يومها ،جــزم شهيب بأنه «لــن تكون
هناك مــدرســة غير مرخصة بحلول
الـعــام الــدراســي ( 2021- 2020الـعــام
الدراسي املقبل).
فاتن...

منذ عــام  ،1997ثبت سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الليرة،
ّ
رسميًا ،عند  1515 - 1500ليرة للدوالر .وتدخل مصرف
لبنان إما شاريًا أو بائعًا للمحافظة عليه ...إلى ما قبل نحو
ّ
الصرافون بتداول الدوالر بسعر أعلى من
سنة ،عندما بدأ
سعره الرسمي ،وذلــك لعدم قــدرة املصارف على تلبية كل
طلبات الزبائن من العمالت األجنبية ،إلى أن قفز أخيرًا فوق
حاجز الـ 4000ليرة للدوالر.
االقتصاد اللبناني ريعي ويعتمد بشكل كبير على استيراد
املواد االستهالكية .وقد بلغت واردات لبنان عام  2018نحو
 19,98مليار دوالر مقابل  2,952مليار دوالر للصادرات،
ّ
ما شكل عجزًا في امليزان التجاري بقيمة  17,028مليار
دوالر (بارتفاع  %1,73عن عام  2017و  %5,49عن عام
 2016بحسب أرقام البنك الدولي).
وقد عمدت الدولة اللبنانية إلى تمويل عجز املوازنة املتراكم
من خالل االستدانة ،حتى وصلت قيمة الدين العام اللبناني
إل ــى  91م ـل ـيــار دوالر مـعـظـمـهــا بـمـثــابــة سـ ـن ــدات .وبـلـغــت
ّ
املصدرة بالدوالر (يوروبوندز) نحو 32,5
قيمة السندات
مليار دوالر .وجــاء أول تخلف للدولة عن دفــع مستحقات
هــذه السندات ( 1,2مليار دوالر) في آذار املــاضــي ،بهدف
إع ــادة هيكلتها بــاالتـفــاق مــع الــدائـنــن .علمًا أنها كانت قد
دفعت استحقاق كانون األول  2019مستعملة احتياطي
مصرف لبنان الذي بلغ نهاية كانون الثاني املاضي حوالى
 30,96مليار دوالر ،وذلــك بعد تنزيل قيمة محفظته من
اليوروبوندز والبالغة  5.7مليارات دوالر.
استثمرت املـصــارف جــزءًا كبيرًا من أصولها في سندات
الخزينة بــدل استثمارها في مشاريع منتجة ،ما أدى إلى
تأثرها بتعثر الــدولــة اللبنانية .وبسبب النقص الـحــاد في
السيولة بالعمالت األجبية فــرضــت املـصــارف قـيــودًا على
سحب أموال املودعني ،وقاربت سحوبات العمالت األجنبية
الصفر بعد إعالن التعبئة العامة بسبب «كورونا» .انعكس
ذلك كله تراجعًا في الثقة بالنظام املصرفي ودفع املودعني

ُ
ّ
إلى سحب ما ّ
املخزنة
تيسر من إيداعاتهم .وقدرت األموال
ّ
في املـنــازل بني  5و 6مليارات دوالر .فيما حــول النافذون
ّ
أموالهم إلــى الـخــارج مــا أثــر سلبًا على قيمة الليرة بسبب
خروج هذ األموال من املنظومة االقتصادية.
ُ
تعتبر تحويالت املغتربني أهــم مصدر للعمالت األجنبية،
إذ بلغت سـنــة  2018حــوالــى  6,94مـلـيــارات دوالر (نحو
 %12,7مــن الناتج املحلي) بانحفاض  0,12مليار دوالر
عن عام  2017و  0,66مليار دوالر عن عام ُ .2016ويتوقع

تعاميم «المركزي»
تزيد الطلب على الدوالر
والضغط على الليرة

أن تـتــراجــع الـتـحــويــات الـعــام ال ـجــاري بسبب تــراجــع الثقة
ّ
بالنظام املصرفي اللبناني .كما أثر انخفاض أسعار النفط
سلبًا على دخل اللبنانيني العاملني في دول الخليج وبالتالي
على تحويالتهم ،وعلى االستثمار الخليجي في الدول كافة
ومنها لبنان.
ويلعب القطاع السياحي دورًا مهمًا في استقطاب العمالت
األجنبية .فقد دخل إلى البلد ما يقارب  8,694مليارات دوالر
في عام  ،2018لكن عدم االستقرار االقتصادي والسياسي،
إضافة إلى انتشار فيروس كورونا عامليًا ،وإغــاق معظم
مطارات العالم ،أدت إلى شبه انعدام في واردات هذا القطاع.

عوامل مساعدة
أصدر مصرف لبنان أوراقًا نقدية جديدة تزن  9أطنان من

ُ
فئتي العشرين ألف ليرة والخمسني ألفًا ،قــدرت بحوالى
 19,000مـلـيــار ل ـي ــرة .وأصـ ــدر م ـصــرف لـبـنــان تعاميم
( 13215و 13216و )13221سمحت ألصـحــاب الــودائــع
بالعمالت األجنبية بسحبها بالليرة اللبنانية وحسب
سـعــر ال ـس ــوق .كـمــا وض ــع آلـيــة لسحب حـســابــات الليرة
ّ
الـتــي تـقــل عــن  5مــايــن لـيــرة بقيمة أكـبــر .وستزيد هذه
اإلصـ ــدارات والتعاميم مــن الطلب على ال ــدوالر وبالتالي
الضغط على الليرة وخفض قيمتها.
إلى أين يتجه سعر الصرف؟
إذا أخدنا تأثير كل هــذه العوامل مجتمعة ،وبالتغاضي
عــن الــديــن الـعــام وخدمته وعــن العوامل الداخلية ،يصبح
ّ
أهم مصدر للتدفقات املالية الخارجة هو الواردات ،والبالغة
قيمتها  19,98مليار دوالر في عام  ،2018وأهم مصادر
ّ
الـتــدفـقــات الـنـقــديــة الــداخـلــة لـلـعــام نفسه هــي ال ـص ــادرات،
وتحويالت املغتربني ،والسياحة بقيمة إجمالية 18,586
مليار دوالر ،أي برصيد سالب قيمته  1,394مليار دوالر.
ً
خفض هذا الرقم مستقبال يساعد على استعادة الليرة
لقيمتها في السوق .أما زيادته فستزيد من الضغوط على
الليرة وتدهور قيمتها.
وإذا عدنا بالتاريخ إلى عام  1988حيث كان سعر الصرف
 380ليرة للدوالر ،وارتفع خالل أربــع سنوات إلى 2880
ً
ل ـيــرة فــي آب  1992مـشـكــا انـخـفــاضــا فــي قـيـمــة الـلـيــرة
بنسبة  .%658علمًا بــأن قيمة الــديــن الـعــام وقتها كانت
حوالى  3مليارات دوالر أغلبها بالليرة اللبنانية .حاليًا،
الــراف ـعــة املــالـيــة أكـبــر بكثير والـكـتـلــة الـنـقــديــة فــي الـســوق
أضخم ،وبالتالي الطلب على العمالت األجنبية أكبر مع
شـ ّـح فــي مــواردهــا مــا يــزيــد الـفـجــوة بــن الــداخــل والـخــارج
من التدفقات النقدية بالعمالت األجنبية إلى البلد ،ويرفع
الضغوط على الليرة النخفاض ّقيمتها .وقد يصل سعر
الصرف إلى مستويات غير متوقعة ،إذا لم يتم العمل على
إجــراء تقويم ملا سلف ذكــره من عوامل ،في ظل األزمــات
املالية واالقتصادية والسياسية الراهنة.
* أستاذ في الجامعة اللبنانية الدولية

