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ناس و Finance

كيفية التعاطي
مع تحويالت المغتربين
يهدف المشروع الى
وضع طاقات االغتراب
اللبناني في تصرف
الطالب الجامعيين

من املغتربني فقدوا الصلة بأقربائهم
ف ــي ل ـب ـنــان ،وف ــي زي ــارت ـه ــم لـلـبـنــان ال
ي ـجــدون مــن يملك املـتـســع الـكــافــي من
ال ــوق ــت أو أح ـيــانــا ك ـث ـيــرة املـعـلــومــات
الكافية والوافية لنقلها إليهم .إضافة
إلى ذلك ،وعلى أهمية بعلبك وجعيتا
والروشة ،إال أن ما يهم املغترب فعليًا
ه ــو ال ـغ ــوص ف ــي تــاري ـخــه الشخصي
واس ـت ـك ـش ــاف جـ ـ ــذوره ق ـبــل الـسـيــاحــة
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة" .بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـيــه ،وإذا رغــب
امل ـغ ـتــرب ف ــي زي ـ ــارة ل ـب ـنــان ،يستقبله
الـ ـط ــال ــب ويـ ــراف ـ ـقـ ــه وي ـ ـكـ ــون ب ـم ـثــابــة
مرشده السياحي والتاريخي وينقل
إليه مباشرة وميدانيًا املعلومات التي
اكتشفها.
يـسـعــى "ل ـب ـنــانــي" أي ـض ــا ،وب ـع ـي ـدًا عن
ال ـص ـل ــة املـ ـب ــاش ــرة ب ــامل ـغ ـت ــرب ــن ،إل ــى
م ـســاعــدة ال ـط ــاب عـلــى إي ـج ــاد فــرص
عـمــل أو إمـكــانـيــة ال ـتــدرج فــي الـخــارج
واكـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاب خ ـ ـ ـبـ ـ ــرة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـم ـج ــرد
االشتراك في املوقع اإللكتروني.

السعي للشفافية

خدمات متنوعة
املشروع يوفر خدمات متعددة .خدمة
"س ـي ـل ـف ــر" ب ـح ـســب ع ـ ــازار "ك ـن ــاي ــة عــن
املعلومات التي تخص املغترب والتي
نـحــاول تأمينها مــن خــال الكنائس،
امل ـشــايــخ الــداخ ـل ـيــة ،امل ـخ ــات ـي ــر ،"...أمــا
خــدمــة "غــولــد" فتختص بالبحث عن
"ش ـجــرة الـعــائـلــة ،عــن ص ــور عــن أف ــراد
العائلة بشكل وثائقي ومهني وليس
ص ـ ــورة م ــن خ ــال ال ـف ـي ـس ـبــوك" ،فيما
خــدمــة "بالتينيوم" "عـبــارة عــن خدمة
فـيــديــو" .تـقــدم املعلومات املستحصل
عـلـيـهــا إل ــى امل ـغ ـتــرب أي ـن ـمــا وج ــد من
خالل كتيب خاص به.
الـ ـخ ــدم ــة ال تـ ـت ــواف ــر عـ ــن بـ ـع ــد ف ـق ــط.
توضح كلود خــوري عــازار "أن الكثير

تؤكد عازار أن "املغتربني عانوا كثيرًا
م ــن انـ ـع ــدام ال ـش ـفــاف ـيــة .ل ــذل ــك ،حــرصــا
على الصدقية والنزاهة في التعاطي،
ُ
ت ـح ـ َّـول األم ـ ــوال م ـبــاشــرة إل ــى حـســاب
الـطــالــب الجامعي وال تسلم نـقـدًا كي
ن ـض ـمــن أن ـه ــا اس ـ َت ـخــدمــت ف ــي امل ـكــان
ُ
ّ
املناسب ولم تستغل بطريقة خاطئة".
املشروع شارف على االنتهاء .ينقص
فقط اكتمال مجلس اإلدارة كي تجري
امل ـبــاشــرة بــاملـهـمــة .وق ــد دخ ــل الكثير
م ــن املـتـمــولــن عـلــى ال ـخــط واملـهـتـمــن
بـ ـنـ ـج ــاح امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع .اكـ ـتـ ـم ــال مـجـلــس
اإلدارة ،وبعيدًا عن النواحي اإلداريــة،
محوري لكونه على ما تقول عازار "من
الناحية املالية ولنفترض أن الخدمة
الـتــي اخـتــارهــا املـغـتــرب تكلفتها ألف
دوالر ونحن وعدنا الطالب بـ  3آالف
دوالر ففي هــذه الحالة يقوم املجلس
بتغطية باقي املبلغ".
لطاملا بحث لبنان املقيم عما ينفعه
وما يريده .جاذبية "لبناني" أنه بحث
عـ ّـمــا ي ــري ــده امل ـغ ـتــرب وم ــا ه ــو بــأمــس
الحاجة إليه لخدمة الطالب في لبنان
ف ــي إطـ ــار أك ــادي ـم ــي وم ـه ـنــي م ــن دون
االضـ ـ ـط ـ ــرار إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال الــوط ـن ـيــة
للتسول ...وخدمة بعض املنتفعني!

لالتحاد الدولي لالتصاالت التي تهدف إلى تشجيع الفتيات على االنخراط في
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ّ
تخللت اليوم االحتفالي حلقات حوارية عرض خاللها فريق العمل النسائي في
ً
ألفا شرحًا مفصال عن التحديات التي تواجه القطاع والعاملني والعامالت فيه.
وتضمن جولة في مركزي التحكم والــداتــا سنتر ،وانتهى بمسابقة تنافسية
ّ
تبارت فيها التلميذات في تقديم أفكارهن االبتكارية في مجال إنترنت األشياء
.Internet of Things

 ...Project Lebanonمبادرات وحلول
ّ
ة
اقتصادي
ّ
ّ
ّ

تنظم الشركة الدولية للمعارض ( )IFP Groupالــدورة الحادية والعشرين من
ّ
جاري ّالدولي ملـ ّ
ّ
املعرض ّالت ّ
وتقنيات البناء والبيئة للبنان والشرق
ومعدات
ـواد
األوســط  2016 Project Lebanonفي مركز «بيال» في وسط بيروت بني 31
ّأيار و  3حزيران املقبلُ .يسهم املعرض بإطالق مشاريع جديدة وتنشيط حركة
ّ
إع ــادة التصدير وزي ــادة االسـتـثـمــارات .وسيشارك فــي املـعــرض أكثر مــن 450
ّ
محلية وإقليمية ودولـ ّـيــة من  20دولــة هي بلجيكا ،بيالروسيا ،الصني،
شركة
ّ
ّ
قبرص ،مصر ،فرنسا ،اليونان ،الهند ،إيران ،إيطاليا ،الكويت ،السعودية ،لبنان،
ّ ّ
العربية املتحدة.
رومانيا ،روسيا ،صربيا ،سلوفاكيا ،إسبانيا ،تركيا واإلمارات

يصعب أن نجد أسرة في لبنان ال تستفيد من تحويالت المغتربين بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة .لكل لبناني حكاية خاصة مع االغتراب سواء عبر
أقرباء أو أصدقاء .ورغم بعدهم عن بلدهم ال يتوانون عن إرسال الدعم
المادي لمن يحبون والمساهمة في تأمين عيش كريم لهم
بالرغم من أن معظم التحويالت ال تترجم استثمارات
في لبنان ،إال أن أهميتها قد زادت بشكل ملحوظ في
السنوات األخيرة.
أهمية التحويالت
¶ تشكل شبكة أم ــان اجـتـمــاعـيــة :ال تلعب التحويالت
املالية بحد ذاتـهــا دورًا مهمًا فــي عملية النمو بقدر ما
تشكل شبكة أمان اجتماعية للعائالت اللبنانية املقيمة.
فال يختلف اثنان على أن إرسال املهاجرين األموال إلى
ذويهم وأصدقائهم في لبنان يساعد هؤالء على التغلب
على الكلفة الناتجة من التضخم املالي ومواجهة األزمة
املعيشية ،ويؤمن لهم املبالغ الضرورية لسد حاجاتهم
في التعليم والطبابة.
¶ تساهم فــي االسـتـقــرار املــالــي واالق ـت ـصــادي :تساهم
التحويالت في املحافظة على االستقرار املالي في لبنان،
كونها تؤمن للمصارف التجارية اللبنانية نسبة عالية
من السيولة ،فتتيح لها قدرة أكبر على تسليف القطاع
الـخــاص واملـســاهـمــة فــي تـمــويــل عـجــز مــوازنــة الحكومة
وتغطية عجز امليزان التجاري.
¶ لـبـنــان ثــانــي أك ـبــر دول ــة متلقية لـلـتـحــويــات مــن بني
ـدولــي ،وتـشـكــل تحاويل
 16دول ــة عــربـيــة ،وفـقــا للبنك الـ ّ
املغتربني  %14.9من الناتج املحلي اإلجمالي اللبناني.
وعام  2014بلغ حجم تحويالت املغتربني  7,49مليارات
ً
دوالر ،مـسـ ّـجــا ارت ـفــاعــا بنسبة  %200مـقــارنــة بعام
ّ
 2002حــن كــان حجم التحويالت يـقــدر بحوالى 2.54
مليار دوالر.
وفـقــا للبروفسور جــاســم عجاقة "وإذا مــا قمنا بجمع
تحاويل املغتربني اللبنانيني منذ عــام  2002حتى عام
 ،2014ن ــرى أن مـجـمــوع ه ــذه الـتـحــاويــل بـلــغ  81مليار
دوالر أميركي ،وهذا الرقم يفوق دين لبنان العام ،والبالغ
 70مليار دوالر أميركي".
على مستوى العالمّ ،
يقدر عدد املهاجرين بحوالى 215
مليون شخص وتتجاوز قيمة تحويالتهم املالية جميع
الصناديق املخصصة للتنمية الدولية ،ما يشكل مصدرًا
أس ــاس ـي ــا ل ـل ـعــديــد م ــن الـ ـ ــدول ،وخ ــاص ــة ال ـنــام ـيــة مـنـهــا،
ويساهم في تعزيز االستقرار املالي واالقتصادي على
املستويني العام والخاص.
وظائف التحويالت وفقًا لمدة الهجرة
على الرغم من ضخامة املبالغ املالية املرسلة ،إال أنه ،كما
سـبــق أن ذكــرنــا ،فــإن االسـتـفــادة مــن حـجــم التحويالت
ال تــزال في حــدودهــا الدنيا مقارنة بالخيارات املتعددة
التي يوفرها هذا املصدر اإلضافي للدخل .واالستخدام
الـسـلـيــم لـتـحــويــات املـغـتــربــن ي ـبــدأ بـتـحــديــد امل ــدة الـتــي
سيقضيها املـغـتــرب فــي ال ـخ ــارج .فـتـحــويــات املـغـتــرب
تـخـتـلــف أه ــداف ـه ــا بــاخ ـتــاف املـ ــدة الــزم ـن ـيــة ال ـتــي يـنــوي
ق ـضــاءهــا خ ــارج ال ـب ــاد ،وه ــو م ــا يـنـعـكــس حـكـمــا على
املتلقني واملستفيدين.
¶ هجرة قصيرة املــدى :في الكثير من األحيان يضطر
امل ـغ ـت ــرب ،ق ـبــل س ـف ــره ،إل ــى االس ـت ــدان ــة ل ـتــأمــن تـكــالـيــف
ً
ّ
وتستب
سفرته وإقامته إلى حني يجد عمال في الخارج
أحواله ويستقر .في هذه الحالة يكون الهدف األساسي
ّ
من تحويالته سداد الدين الذي رتبه على نفسه.
ّ
ينصب اهتمام
¶ هجرة متوسطة املدى :في هذه املرحلة،
املغترب على مساعدة عائلته في الوطن ،فيرسل األموال
لتغطية نـفـقــات الـعــائـلــة واملـســاهـمــة فــي تكاليف العيش
وإجراء بعض التحسينات والترتيبات على املنزل.
¶ ه ـجــرة طــويـلــة امل ــدى :فــي ه ــذه املــرحـلــة يـكــون الـهــدف
األســاســي للمغترب االسـتـثـمــار فــي مـشــاريــع معينة أو
شــراء مـنــزل أو بــدء عمل خــاص بــه .املتلقي مــن جهته،
وفــي حــال وجــد فائضًا من املــال ،يمكنه االستفادة من
التحويالت لتحقيق أهدافه املالية الخاصة.

كيفية التعاطي مع التحويالت
ً
تستخدم أمــوال املغتربني إجماال الستهالك املــواد الغذائية،
شــراء الـعـقــارات ،وتحسني األوض ــاع املعيشية ،فيما فرص
االستثمار فــي القطاعات اإلنتاجية تبقى قليلة .واألم ــر ال
ينحصر فقط بلبنان ،حيث هذه النزعة تنتشر في بلدان عدة
كما تكشف دراســة ّ
أعدها كل من البنك الدولي وصندوف
النقد الدولي عام .2003
في الكثير من األحيان يتعامل املتلقون مع التحويالت املالية
على أنها حتمية وثابتة ومصدر ال ينضب للدخل ،ويتناسون
األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي قد تطرأ،
سواء في بلد وجود املغترب أو على مستوى العالم ،والتي قد
تؤثر في حجم تحويالته املالية ووتيرتها .وأكبر مثال على
ّ
ذلك هبوط أسعار النفط الذي أثر في مدخول اللبنانيني في
الخليج أو األزمة السياسية التي نشبت مع الدول الخليجية
ّ
وهددت مصير أعداد كبيرة منهم.
تشير دراسات عدة إلى أن وتيرة التحويالت املالية تتراجع
م ــع م ـ ــرور ال ــزم ــن ،وخ ــاص ــة ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـكــن لـلـمـغـتــرب
مسؤوليات كبيرة في وطنه األم .فكلما طالت مدة الهجرة
انخفضت مساهمات املغترب املالية ،سواء من حيث الحجم
أو من حيث مدة إرسال التحويالت.
ه ــذه املـعـطـيــات يـفـتــرض أن يــأخــذهــا املـتـلـقــون بـجــديــة ،وأن
ّ
ّ
يتجنبوا بالتالي االتـكــال األعـمــى على التحويالت القادمة
تحسبًا لحصول أي طارئ أو أي انقطاع مفاجئ في وتيرة
التحويالت ،ما قد يضعهم في مأزق حقيقي.
عـلــى املـتـلـقــن ،ب ـنـ ًـاء عـلــى مــا ت ـقــدم ،أن يـضـعــوا دائ ـمــا خطة
ّ
تجنبهم املخاطر في حال توقفت أو تراجعت وتيرة أو قيمة
التحويالت.
بــدايــة ،من املهم ّاإلدراك أنــه في حــال كـ ّـان حجم التحويالت
يساوي أو يتخطى نصف مدخول املتلقي ،ففي هذه الحالة
ّ
فإن حجم االتكال كبير جدًا وخطر .بالتالي على املتلقي أن
ّ
عليها ،كي يتمكن
يحدد بدقة حجم التحويالت ومدى اتكاله ّ
من التخطيط للحل البديل .لذلك ينصح املتلقي بـ:
¶ العمل على أساس أنه لن يتلقى تحويالت الشهر القادم أو
ملدة زمنية محددة ،ما يساعده على الحد من ارتباطه بهذا
ّ
املورد ويجنبه أن يصبح أسير التحويالت.
¶ الـبـحــث ع ــن م ـص ــادر أخـ ــرى لـلــدخــل (وظ ـي ـفــة ،تأسيس
مشروع) .ويمكن أن تستخدم التحويالت لخدمة املشروع
ّ
وتمويله ،ما يوفر استقاللية مالية.
ّ
¶ تجنب تغطية املـصــاريــف األســاسـيــة للمنزل مــن خالل
التحويالت.
¶ التعامل مع التحويالت كمصدر منفصل للدخل.
¶ ّادخار جزء من التحويالت املالية.
استخدام المصرف إلجراء التحويالت
وسائل عدة تستخدم إلجــراء التحويالت املالية ،لكن تبقى
الستخدام املصرف فوائدة كثيرة ال توفرها بقية املصادر،
ومن ضمنها:
¶ الـقــدرة على اسـتـخــدام جــزء مــن التحويالت فــي حساب
توفير ،ما ّ
يحد من اإلنفاق ،ويسمح باالستفادة من الفوائد
التي يقدمها املصرف.
¶ اسـتـفــادة أسـهــل مــن عــدد كبير مــن الـخــدمــات املصرفية
وأبرزها القروض ،البرامج التأمينية ،والحصول على بطاقة
ائتمان .
¶ االستفادة من األمان الذي يتوافر من خالل التعامل مع
املصارف وإجراء التحويالت املالية عبرها.
¶ إمكانية استخدام التطبيق على الهاتف الخلوي لرصد
التحويالت ومعرفة تاريخ تلقيها ،مع إمكانية تحويل كامل
قيمتها أو جــزء منه إلــى حساباتك األخ ــرى فــي املصرف
نفسه.
¶ ال ـح ـصــول عـلــى ب ـيــانــات مــالـيــة مــن امل ـصــرف تـبــن كــافــة
التحويالت مــن لحظة وضعها الــى لحظة سحبها ،وحجم
الحساب ،بما يساعد في إدارة أفضل للتحويالت.

برعاية:
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