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تقرير

العنصرية الطبقية تجاه الالجئين

اقتصاد ضد الناس
اكثرية اللبنانيني
لم تكن بحال افضل قبل
تدفق الالجئني السوريني الى
لبنان .واكثرية السوريني
الالجئني الى لبنان لم تكن
بحال اتعس في سوريا.
الفقراء والعمال واملزارعون
في البلدين هم ضحايا مصالح
دنيئة جعلت االقتصاد
يعمل ضد الناس ويغذي
العنصرية مقيتة

إيفا الشوفي
ت��دخ��ل أح��د مطاعم ب�ي��روت ف��ي ال��روش��ة
حيث تنساب اللهجة السورية بطالقة،
ت �ل ��اح� � ��ظ اه � � �ت � � �م � ��ام ص� � ��اح� � ��ب امل� �ط� �ع ��م
ب��زب��ائ �ن��ه ال � �س ��وري �ي�ن ،ه� � ��ؤالء ي�م�ث�ل��ون
ال�ط�ب�ق��ة ال��وس �ط��ى وال�ط�ب�ق��ة ال�غ�ن�ي��ة في
ً
س��وري��ا .ه��ؤالء ف�ع�لا م��ن ي�ح��رك العجلة
االق�ت�ص��ادي��ة للمطعم وف��ق ك�لام امل��دي��ر.
ف� ��ي ال � � �خ � ��ارج ،ع� �ل ��ى امل� �ق ��اع ��د امل� �ك � ّ�س ��رة
وال ��رص �ي ��ف امل� ��زدح� ��م ،ت�س�ت�م��ر ال�ل�ه�ج��ة
لاّ
ال �س��وري��ة ب��االن�س�ي��اب إ أن ه ��ؤالء هم
من «خ��رب البلد» ،ه��ؤالء هم من «زادوا
ديوننا ورفعوا معدالت البطالة والفقر،
فليرحلوا!».
ه �ك��ذا ي�ت��رج��م ال�ل�ب�ن��ان�ي��ون عنصريتهم
ال �ط �ب �ق �ي��ة ت �ج ��اه ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س��وري�ي�ن.
عنصرية ت��رت�ك��ز إل��ى م�ح��اب��اة االغ�ن�ي��اء
وك� � ��ره ال � �ف � �ق� ��راء .ف �ي �ص��ب ف � �ق� ��راء ل �ب �ن��ان
حقدهم على ف�ق��راء س��وري��ا بينما يزيد
أغ �ن �ي��اء ل�ب�ن��ان أرب��اح �ه��م ب��ال �ت �ع��اون مع
أغ �ن �ي��اء س ��وري ��ا ع �ل��ى اس �ت �غ�ل�ال ف �ق��راء
ال �ب �ل��دي��ن .ه��ي ال�ل�ع�ب��ة ن�ف�س�ه��ا ال �ت��ي ق��ام
بها النظام االقتصادي والسياسي في
ل�ب�ن��ان خ�ل�ال ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ،ويستمر
بها لضمان استقراره.
ب �س��رع��ة ق �ي��اس �ي��ة ان �ت �ش��رت ال�ع�ن�ص��ري��ة
ف ��ي ل� �ب� �ن ��ان .ي ��اف �ط ��ات ت �م �ن��ع ال �ت �ج � ّ�ول،
ت �ص��ري �ح��ات ت �ط��ال��ب ب �ط��رده��م ،ق � ��رارات
ت�م�ن��ع دخ��ول �ه��م وغ �ي��ره��ا م��ن ال��وس��ائ��ل

بسرعة
قياسية
انتشرت
العنصرية
في لبنان
(مروان
طحطح)

التي ّ
عبر من خاللها بعض اللبنانيني
ع ��ن ان��زع��اج �ه��م م ��ن وج � ��ود ال �س��وري�ي�ن
ف��ي ل �ب �ن��ان .ح� ّ�ج��ة ه� ��ؤالء ج��اه��زة دائ �م��ًا
«اق �ت �ص��اد ال �ب �ل��د ال ي �ح �ت �م��ل» .وإذا ك��ان
االقتصاد ال يحتمل يقوم هؤالء تلقائيًا

بإلقاء اللوم بشكل كامل على الالجئني
ّ
ً
بدال من أن يلتفتوا إلى أن أساس املشكلة
يكمن ف��ي النظام االق�ت�ص��ادي وبالتالي
ي� �ج ��ب م � �ح� ��ارب� ��ة ه � � ��ذا ال � �ن � �ظ� ��ام ول �ي ��س
ال�ل�اج� �ئ�ي�ن .وال �ع �ن �ص��ري��ة ت �ن��دم��ج ل��دى

البعض بالذاكرة القصيرة لتنتج نوعًا
جديدًا من االقاويل والحجج «السطحية»
التي ّ
تحمل السوريني مسؤولية البطالة
وال�ف�ق��ر وازم ��ة امل �ي��اه وال �ك �ه��رب��اء ،عجقة
ال�س�ي��ر وغ �ي��ره��ا م��ن امل �ش��اك��ل اللبنانية

مؤتمر

االحتفاء برياض سالمة في عيد مصرف لبنان الخمسين
فراس أبو مصلح
ك� � ��ان امل ��ؤت� �م ��ر امل� �ص ��رف ��ي واالق � �ت � �ص� ��ادي
ال �ح��ادي ع�ش��ر ،ال ��ذي نظمته ش��رك��ة First
 ،Protocolب��رع��اي��ة ح��اك��م م �ص��رف لبنان
ري ��اض س�ل�ام��ة ،ب �ع �ن��وان «م �ص��رف لبنان
بعد نصف قرن» ،مناسبة احتفالية بـ«20
سنة من االستقرار» في عهد سالمة ،أكثر
منها اح�ت�ف� ً
�اء ب��ذك��رى خمسني ع��ام��ًا على
تأسيس املصرف.
انهمرت األلقاب على سالمة« ،حاكم والية
ال�ع�ق��دي��ن» (وك ��أن ال�ظ��اه��رة ت�ل��ك صحية!)
ف � ُ�وص ��ف ب� �ـ«ح ��ام ��ي ال � �ق� ��درة ال �ش ��رائ �ي ��ة»،
و«ص ��اح ��ب ال �ه �ن��دس��ات امل��ال �ي��ة امل�ب�ت�ك��رة
ال �ت��ي ح �م��ت ل �ب �ن��ان م��ن ال �س �ق��وط ال�ن�ق��دي
واالق �ت �ص ��ادي» ،وم��دائ��ح أخ ��رى ال يتسع
لها هذا املقال .قال جوزيف طربيه ،رئيس
االت �ح��اد ال��دول��ي للمصرفيني ال �ع��رب ،إن
«ال �ق �ط ��اع امل �ص��رف��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ل ��م ي�ع��رف
اس �ت �ق��رارًا ت��ام��ًا ب�ع�ي�دًا م��ن االه� �ت ��زازات ،إال
منذ تسلم ري��اض سالمة الحاكمية التي
حصنها ب�ح�ك�م�ت��ه ،ون �ج��ح خ�ل�ال والي��ات
م �ت �ت ��ال �ي ��ة ف � ��ي ت� �ك ��ري ��س ن� � �م � ��وذج خ ��اص
ل �ل �س �ل �ط��ة ال� �ن� �ق ��دي ��ة» .وف � ��ي م� �ع ��رض ث �ن��اء
ط��رب �ي��ه ع �ل��ى ح �ف��اظ س�ل�ام��ة ع �ل��ى «ث ��روة
لبنان واللبنانيني» من طريق «بناء الثقة»
ب��ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،ن � ّ�وه ب �ـ«زي��ادة ودائ��ع
املصارف (في عهد سالمة) إلى  3أضعاف
ال�ن��ات��ج امل �ح �ل��ي» ،م��ا ج�ع��ل س�لام��ة ج��دي�رًا
بـ«الجوائز العربية والدولية»!
يعجب امل ��رء ك�ي��ف يمكن اع�ت�ب��ار ال��واق�ع��ة
األخ �ي��رة «إن� �ج ��ازًا» ،ول�ي�س��ت م��ؤش �رًا على
انهيار قطاعات االق�ت�ص��اد كافة ملصلحة
القطاع املصرفي ،ويعجب للخفة الفائقة
ف��ي القفز ف��وق حقيقة أن النسبة العالية
م��ن ال��ودائ��ع للناتج ه��ي ف��ي ال��واق��ع ع��بء

ثقيل على االقتصاد ،ما دامت ال تستثمر
إال جزئيًا وبنحو هامشي ف��ي االقتصاد
املنتج ،وبالتالي يتحمل االقتصاد عبء
ال �ف��وائ��د ال�ض�خ�م��ة ال�ت��ي ت��دف��ع إل��ى خدمة
الدين العام.
ي�ت�ح��دث أح��د ال �خ �ب��راء االق �ت �ص��ادي�ين عن
مرحلتني ف��ي عهد ري��اض سالمة كحاكم
ل �ل �م�ص��رف امل ��رك ��زي .امل��رح �ل��ة األول � ��ى في
عقد التسعينيات ،التي يصفها الخبير
االقتصادي بـ«مرحلة إدارة استقرار سعر
ص ��رف ال �ل �ي��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب�ك�ل�ف��ة مرتفعة
ل�ل�غ��اي��ة وب�ش�ك��ل اص �ط �ن��اع��ي» ،ح�ي��ث بلغ
م�س�ت��وى ال �ف��وائ��د  %35ب�ين ع� َ
�ام��ي 1996
و ،1997ما سمح للعديد من كبار املودعني
بأن يوظفوا كميات هائلة من أموالهم في
س �ن��دات ال�خ��زي�ن��ة ب��ال�ل�ي��رة اللبنانية .في
ه ��ذه امل��رح �ل��ة« ،اق �ت��رض��ت ال ��دول ��ة ،ب ��إدارة
املصرف املركزي ،مبالغ أكبر من حاجات
الخزينة الفعلية» ،ما دفع الرئيس سليم
الحص إل��ى طلب إدخ��ال م��ادة ف��ي قانون
رياض
سالمة :لدينا
احتياطات
أجنبية كافية
لتغطية
حاجاتنا في عام
( 2013مروان
طحطح)

امل ��وازن ��ة ت�ح�ظ��ر ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة اق �ت��راض
م �ب��ال��غ ت� �ف ��وق ح ��اج ��ة ال� �خ ��زي� �ن ��ة ،ي �ش��رح
الخبير ،مؤكدًا أن «أص��ل تراكم املديونية
ف��ي لبنان ف��ي ه��ذه الفترة ،فعندما تولى
س�ل�ام ��ة ح��اك �م �ي��ة م� �ص ��رف ل� �ب� �ن ��ان ،ك ��ان
ال��دي��ن ال�ع��ام ال يتعدى  1.5مليار دوالر،
وف� ��ي س �ن��ة  ،1998ب �ل �غ��ت امل��دي��ون �ي��ة 18
مليار دوالر ،وه��ذا ال�ت��راك��م ال�ه��ائ��ل ناتج
م��ن م�س�ت��وى ال �ف��وائ��د ال �ع��ال��ي؛ وب ��ات من
الصعب إي�ق��اف آل�ي��ة ان�ت�ف��اخ ال��دي��ن العام
بشكل أوتوماتيكي» ،حتى ما بعد ،1998
ح�ي�ن ب ��دأ ال �ت��راج��ع ف��ي م �ع��دالت ال �ف��وائ��د
م��ن متوسط  %22ف��ي التسعينيات ،إلى
 %14.4عام ُ .2000بعدها ،على أثر مؤتمر
باريس « ،2فرض خفض إضافي ملستوى
ال�ف��وائ��د إل��ى م��ا دون  ،%10ل�ك��ن امل�ص��رف
امل��رك��زي عمد إل��ى إص��دار ش�ه��ادات إي��داع
للمصارف اللبنانية بفائدة  ،%12ما أثار
ح�ف�ي�ظ��ة ص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي آن� ��ذاك».
اس �ت �م��رت ال �ف��وائ��د ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب�م�س�ت��وى

عندما تولى سالمة
حاكمية مصرف لبنان
كان الدين العام ال يتعدى
 1.5مليار دوالر

أق ��ل ب�ك�ث�ي��ر م��ن م �س �ت��وى ال �ع �ق��د امل��اض��ي،
«بمتوسط  %8بني ال��دوالر والليرة ،على
السندات ذات اآلجال أطول من سنة ،علمًا
أن هذا املستوى ما زال مرتفعًا ،إذا أخذنا
ف ��ي االع �ت �ب ��ار االن �خ �ف ��اض ال� �ح ��اد ل�س�ع��ر
الفائدة في األس��واق العاملية الرئيسية»،

وخاصة بعد األزم��ة االقتصادية العاملية
التي انفجرت ع��ام  .2008أم��ا النمو الذي
شهده االقتصاد اللبناني بني َ
عامي 2008
و ،2011و«كان أحد عوامله الرئيسية دعم
مصرف لبنان للقروض السكنية خاصة،
وأيضًا الصناعية والسياحية والبيئية،
فكان ه��ذا ت�ط��ورًا إيجابيًا ،لكنه أدى إلى
م��زي��د م��ن ت��رك��ز االس�ت�ث�م��ارات ف��ي القطاع
ال� �ع� �ق ��اري» ،ي��ؤك��د ال �خ �ب �ي��ر االق �ت �ص��ادي،
مضيفًا أن «تحسني إدارة الثبات النقدي،
ب� �ت� �ع ��اون وث� �ي ��ق ب�ي��ن امل � �ص� ��رف امل ��رك ��زي
وكبريات املصارف اللبنانية ،حافظ على
أرب� ��اح ع��ال�ي��ة ل �ل �م �ص��ارف .وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة،
ف� � ��اإلدارة امل �ش�ت��رك��ة ل�ل�ق�ط��اع ال �ن �ق��دي بني
م �ص��رف ل �ب �ن��ان وك� �ب ��ار امل� �ص ��ارف ي��ؤم��ن
استقرارًا اقتصاديًا بمنأى عن التجاذبات
السياسية».
ي ��وض ��ح خ �ب �ي��ر ق ��ان ��ون ��ي أن «األس � �ب� ��اب
امل��وج�ب��ة ل�ق��ان��ون ال�ن�ق��د والتسليف تنص
ص��راح��ة ع�ل��ى أن م�ص��رف ل�ب�ن��ان ي�ج��ب أن
ً
يكون مستقال عن املؤسسات التي ينظم
أع �م��ال �ه��ا وي ��راق �ب �ه ��ا ،وإال ك ��ان ��ت ق ��رارت ��ه
تصدر بإمالء من هذه املؤسسات»؛ غير أن
املصرف امل��رك��زي «ب��ات منذ التسعينيات
في قبضة املؤسسات التي تخضع لرقابته
نظريًا ،فأعضاء املجلس امل��رك��زي ولجنة
الرقابة على املصارف يأتون من املصارف
الوطنية وامل��ؤس�س��ات املالية ال��دول�ي��ة ،ما
يراه البعض مخالفًا بشكل صريح ألفكار
وآم ��ال واض�ع��ي ق��ان��ون النقد والتسليف،
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي ��رون ض� ��رورة تمثيل كافة
ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات واالت � � �ج� � ��اه� � ��ات ،ب � �م ��ا ف �ي �ه��ا
األكاديمية واملناطقية ،وحتى املتعارضة
امل �ص��ال��ح ،ل �ت��أم�ين ت�م�ث�ي��ل م �ص��ال��ح ف�ئ��ات
املجتمع ك��اف��ة ف��ي إدارة امل �ص��رف العليا،
وليس مصالح فئة واحدة هي املصارف».

