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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

بعيدًا من لمسة ميداس :دروس من فيينا ووارسو
«إن الحصول على مكان الئق للعيش حق
إنساني أساسي»

جيمي كارتر

مما ال شـ ّـك فيه ،أن لبنان لديه أزمــة
س ـكــن .لـكــن األزمـ ــة لـيـســت كـمــا هي
ف ــي ال ـظــاهــر ،أزم ــة ق ــروض افتعلها
املـصــرف املــركــزي ،بــل هــي أزم ــة ،أو
فــي شكل أدق ،معضلة عــدم مقدرة
األسواق الحرة على إنتاج سوق سكنية أو عرض
وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة تـسـتـطـيــع ال ـط ـب ـق ــات الــوس ـطــى
وال ـعــام ـلــة ال ـح ـصــول عـلـيـهــا بـنـحــو م ـس ـت ــدام ،وال
ّ
يشكل الحصول عليها ضغطًا يوميًا ماليًا عليها.
ً
الـيــوم ،الطبقة الوسطى والعاملة في بيروت مثال
أربــع فئات .األولــى تعيش في املساكن الخاضعة
لقانون اإلي ـجــارات الـقــديــم .الثانية ،تعيش فــي ما
يمكن تسميته «اإليجار الجيلي» ،أي إنها تعيش
مع أهلها .الثالثة ،تضطر إلى الهجرة إلى الضواحي
ُ
ُمثقلة بــالـقــروض .والــرابـعــة ،تـهــاجــر لـتـ ّـدخــر ثمنًا
ً
مل ـنــزل .ه ــذه الـفـئــات تعكس أش ـكــاال لــأزمــة حتى
قبل اندالعها مباشرة .لكن األزمــة أيضًا أظهرت
ُ
إلــى العلن أن «الـحــل الـنـقــدي» ،ال ــذي ْاعــتـمــد بنحو
متزايد ملعضلة السكن في السنوات األخيرة ّ ،هو
في مــأزق كبير ،ليس فقط ألنه لم يستطع حلها،
ّ
بل ألنه أظهر هشاشة هذا الحل وإمكان أن يشكل
تهديدًا للنظام النقدي الذي أنتجه هو نفسه .مثال
الواليات املتحدة عام  2008يجب أن يكون واضحًا
للجميع .وهنا ال بد من وضــع بعض األمــور التي
تطرح أسباب املعضلة وكيفية إيجاد الحلول لها
ّ
التي تكمن أساسًا في عــرض السكن وفــي الكف
عن اعتماد الحلول األحــاديــة ُالبعد املرتكزة على
الطلب.
ً
أوال ،ال بد من القول إن عمل السلطات النقدية على
إيجاد الطلب على الوحدات السكنية ،أمر قد يكون
طبيعيًا ،ولـكــن غير الطبيعي أن تـجــري محاولة
م ــاءم ــة ه ــذا الـطـلــب م ــع س ــوق أص ـب ـحــت ،بسبب
السياسات النقدية نفسها ،تتسم باالرتفاع غير
الطبيعي لــأس ـعــار ،إن لــم نـقــل امل ـضــاربــة .وهنا
ُْ
تخلق هذه الديناميكية ،في ظل اقتصاد ال ينمو
جيدًا ومداخيل متأتية من العمل ال تنمو ،سباقًا
بــن سـعــر الـعـقــار ودخ ــل الـعــامــل ال ي ـكــون الـفــوز
فيه إال لــأول .وهنا أتــى تدخل املصرف املركزي
ّ
لسد هذه الهوة ،معتقدًا أنه يستطيع ،كما يقال ،أن
يصيب عصفورين بحجر واحــد .األول هو تلبية
حاجات هؤالء العاملني ،والثاني الحفاظ على أرباح
الــرأسـمــال املستثمر فــي الـســوق العقارية .لفترة،
كما كــل األش ـيــاء املستحيلة فــي بعض األحـيــان،
نجحت هذ االستراتيحية .لكنها اليوم انتهت ،ليس
فقط لتناقصها الداخلي بل ألنها تخضع أيضًا
لصدمات خارجية .فماذا يفعل املصرف املركزي
في ظل شـ ّـح السيولة و«الحاجة» إلــى ر ُفــع الفوائد
ّ
لـلـحـفــاظ عـلــى ن ـظــام التثبيت الـنـقــدي املــت ـبــع منذ
1992؟
ثانيًا ،إن هبوط األسعار األخير ،وإن كان األمر في
لبنان خاضعًا للمناقشة بسبب عدم وجود مؤشر
ً
لألسعار والعقارات شبيه مثال بمؤشر شيلر في
الواليات املتحدة ،أكد أن االعتقاد الشائع بأن أسعار
الـشـقــق واألراض ـ ــي تستمر بــالـصـعــود إل ــى األب ــد،
مهما حصل ،هو غير صحيح! صحيح أنه لوهلة
بدا هذا األمر وكأنه قانون ،خصوصًا بعد ،2006
وت ــأك ــدت فــي أذهـ ــان ال ـنــاس إل ــى حــد مــا «الحكمة
ّ
الشائعة» أن لبنان هو نوع من جنة عقارية محدودة
املكان وكثيرة السكان ال يمكن أسعار العقار فيه
أن تنخفض ،إال أن األزمــة األخـيــرة أكــدت أن قيمة
العقار في نهاية األمر تخضع ّ
ملسببات اقتصادية
أساسها النمو السكاني والدخل .في حالة لبنان،
هناك أيضًا الطلب من الرأسمال الخارجي (وهو
أمر أصبح عامليًا حتى في الصني!) كما الطلب من
«االقتصاد املزدوج» ،أي من العاملني اللبنانيني في
الخارج .وهذا «االقتصاد» الذي بدأ البعض بوضع

«املــامــة» عليه (لرفعها عنهم بالطبع!) هــو الــذي
أطلق األزمة إلى العلن.
ً
ثــالـثــا ،لـيــس كــل شـخــص يـجــب أن يمتلك ّمـنــزال!
فــإيـجــاد مسكن لكل شخص ال يمكن حــلــه عبر
امللكية فقط .وهذا أمر يجب أن يفهمه اللبنانيون،
عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي الـقــديــم
يـجـعــل ك ــل ل ـب ـنــانــي سـيـكــولــوجـيــا ي ــرغ ــب ف ــي أن
ي ـكــون «ري ـع ـيــا ص ـغ ـي ـرًا» .فـكــل م ـحــاولــة لــذلــك في
الــدول ،حتى املتقدمة ،برهنت على فشلها ،إن في
الواليات املتحدة عبر «مجتمع امللكية» الذي أطلقه
جــورج بوش االبــن ،أو في بريطانيا و«الرأسمالية
الشعبية» ملــارغــرت تاتشر .فعندما تـحــاول ذلــك،
فــي ظــل الــرأس ـمــال ـيــة ،يـقــع الـسـكــن تـحــت سيطرة
ال ــرأسـ ـم ــال ،وتـ ـب ــدأ األسـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة واملـ ـص ــارف
التجارية واملصارف املركزية بفعل أشياء غريبة
ً
فمثال ،املـصــرف املــركــزي اللبناني ّ
تحول
للغاية.
فــي هــذا املـجــال إلــى «مـصــرف اش ـتــراكــي» .طبعًا،
الحقيقة هــي غير ذلــك هـنــا ،فالبرامج اإلسكانية
املدعومة ما هي إال ضريبة على الريع املصرفي،
م ـحـ ّـولــة ن ـحــو ال ــري ــع ال ـع ـق ــاري ،وم ـعـ ّـم ـقــة سـيـطــرة
ّ
الرأسمال على العقار ،وهذا ما يجب إزالته .وكنا
ق ــد رأي ـن ــا الـشـكــل ال ـق ـســووي ل ـهــذه الـسـيـطــرة في
بــدايــة الـتـسـعـيـنـيــات مــع إن ـشــاء شــركــة سوليدير
الخاصة  -حــان وقــت تأميمها اآلن  -التي ّ
حولت
مركز املدينة عبر الرأسمال الذي استخدم العمالة
األجـنـبـيــة (ك ــم مــن اللبنانيني يمكن أن يفتخروا
بأنهم شــاركــوا فــي إع ــادة اإلع ـمــار؟) إلــى مــا عليه
اليوم من صحراء ذهبية فارغة في ملسة ميداس
مشؤومة .في املقابل ،في عام  ،1945في وارسو،
سيلفانو ميلو ــ البرازيل

املدينة الـتــي رزح ــت بقسوة تحت حكم النازيني،
ت ـح ـ ّـررت لـلـتــو وك ــان أك ـثــرهــا ُم ـ ّ
ـدمـ ـرًا .ك ــان خـيــار
الحكومة الشيوعية آنذاك أن ُت َّ
ؤمم األراضي ُويعاد
بناؤها ،وخصوصًا «املدينة القديمة» ،كما كانت
ُ
قبل الحرب ،واستعني بالرسوم والصور (بسبب
تدمير أرشيف املدينة) إلعــادة بنائها كما كانت
في أكبر عملية إعــادة إعمار على هذا الشكل في
معاد للشيوعية،
التاريخ .حتى اليوم ،وفي أكثر بلد ٍ
يــرى أحــدى املــواقــع الثقافية البولندية «أن وارســو
فعليًا ،كما قال الشعار االشتراكيُ ،بنيت من قبل
الــوطــن كـكــل ،مــع تـبـ ّـرعــات وعـ ّـمــال أت ــوا مــن جميع
أنحاء بولندا مع الكثير من العمل التطوعي» .الزائر
للمدينتني اليوم يرى الفرق الشاسع الذي ال مجال
فيه حتى للمقارنة.
رابعًا ،آن أوان طرح موضوع «السكن االجتماعي»
أو الـ Social Housingعلى أجندة حل األزمة الحالية
فــي لـبـنــان ،مــن دون الـحــاجــة إل ــى سـمــاع أص ــوات

لبنان ال يقدم ّأيًا من المتطلبات
الثالثة :ال فرص العمل وال األجور
الالئقة وال السكن الميسور
التكلفة

نشاز من الذين «يؤمنون» باألسواق الحرة .نعم،
ال يــزال موضوع السكن االجتماعي أساسيًا في
ً
بعض الــدول الرأسمالية التي تحاول أن تجد حال
لسكن الفئات ذات الدخل املتدني ،وحتى املتوسط.
وهو ليس أمـرًا ُمقتصرًا على اإلعانة االجتماعية
وعـنــوانــا لــآفــات االجـتـمــاعـيــة .ربـمــا فــي الــواليــات
املـتـحــدة ال ـتــي جـعـلــت الـسـكــن ال ـعــام هــامـشـيــا عن
في أوروبــا ،فاألمر مختلف.
قصد ،هي كذلك .أما ُ
فبعد عــدة أسابيع ستطرح في بريطانيا «الورقة
الخضراء حــول السكن االجتماعي» التي تحاول
أن ّ
تجدد هذا القطاع .لكن فيينا تمثل خير مثال
على فعالية هذا الحل .في مقالة في الهافينغتون
بوست أخيرًا ،تبدو حالة فيينا في مجال السكن
ً
االجتماعي مثاال ُيحتذى به .فوفقًا لبلدية فيينا،
إن  62بــاملـئــة مــن مواطنيها يعيشون حــالـيــا في
مساكن اجتماعية .كذلك إن ثلث ال ــ 13,000شقة
ُ
جــديــدة التي تبنى سنويًا مـمـ َّـول حكوميًا .وهــذه
ال ـش ـقــق وال ـبــرنــامــج ع ـمــومــا ،لـيـســت مــوج ـهــة إلــى
الفقراء فقط ،بل هي حسب كاثرين غال ،عضوة
مجلس فييناّ ،
موجهة إلى األشخاص ذوي الدخل
امل ـتــدنــي والـطـبـقــة الــوس ـطــى ف ــي شـكــل ع ــام .فــأي
شخص دخله نحو  53ألف دوالر في السنة بعد
الضرائب ّ
مؤهل لتقديم طلب للحصول على شقة
مــدعــومــة فــي فيينا فــي بلد يبلغ متوسط الدخل
السنوي اإلجمالي نحو  31500دوالر .وتقول غال:
«ما يجعل فيينا فريدة ،أنك ال تستطيع أن تعرف
دخل األشخاص من خالل النظر إلى عناوينهم».
أمر آخر مثير لالهتمام في فيينا ،هو أن املعماريني
واملحامني وخبراء اإلسكان أعضاء في اللجان التي
تنظر في مناقصات مشاريع السكن االجتماعي،
ما يؤدي إلى منافسة بني ّ
املطورين لتقديم بيوت
ذات نوعية عالية.
خــام ـســا ،اإليـ ـج ــارات الـقــديـمــة ه ــي قــديـمــة ويـجــب
طــرحـهــا جــان ـبــا .آن األوان أي ـضــا إلع ـ ــادة تنظيم
اإلي ـ ـجـ ــارات الـسـكـنـيــة بـنـحــو يـ ــؤدي إل ــى تحسني
الكفاءة االقتصادية وأيضًا ديمومة السكن والعدالة
االجـتـمــاعـيــة ،مــن حـيــث إعـ ــادة ال ـتــوزيــع لــأصــول
ّ
واستعمالها الـتــي نتجت مــن أزم ــة الـتـضــخــم في
الثمانينيات .فــي هــذا اإلط ــار ،يجب إلـغــاء القانون
األخير لإليجارات الذي ّأدى إلى فوضى ،كذلك ال
يمكن الـعــودة إلــى قانون اإليـجــارات القديم (أنظر
مـقــالـتــي الـ ـ ـ ــدورادو :أزمـ ــة مـجـتـمــع امل ـل ـك ـيــة) .وه ــذا
األم ــر ال ُيـمـكــن فصله عــن إل ـغــاء قــانــون 92/159
ّ
الــذي يشكل فلسفة ليبرالية لإليجارات لم تأخذ
ّ
بها أكثر ال ــدول الرأسمالية ،وال ــذي شكل انقالب
 180درجة على قانون اإليجارات القديم وأتى في
الفترة نفسها التي حصل فيها هجوم الرأسمال
بعد الحرب ،وكان جزءًا من بدء أكبر عملية إعادة
توزيع للدخل والثروة في تاريخ لبنان الحديث.
في مقالة للصحافي بيتر فرانكلني من بالتفورم
 ،unHerdي ـق ــول إن االق ـت ـص ــادي ــات ّال ـغــرب ـيــة لم
تستطع أن تــؤمــن إال اثـنــن مــن متطلبات الــرفــاه
الـ ـث ــاث ــة :ال ـت ــوظ ـي ــف الـ ـك ــام ــل ،واألجـ ـ ـ ــور ال ــائ ـق ــة،
واإلسـ ـك ــان امل ـي ـســور الـتـكـلـفــة .ف ـفــي أم ــاك ــن مثل
أي ــوا ،فــي الــواليــات املتحدة ،فإنها تؤمن الوظائف
والسكن ،وفي املدن العاملية املزدهرة توفر الكثير
مــن فــرص العمل واألج ــور الجيدة ،أمــا فــي معظم
أن ـح ــاء أوروب ـ ـ ــا ،فـهـنــالــك أس ـع ــار ال ـس ـكــن الـجـيــدة
ُمقترنة بــأجــور الئـقــة ،لكن فــرص الحصول على
وظائف ّ
ّ
ويسمي
جيدة صعبة ،خصوصًا للشباب.
فرانكلني هذه النماذج« :آيوا» و«لندن» و«إيطاليا».
وهنا يمكننا إضافة نموذج آخر« :لبنان» الذي ال
يـقـ ّـدم ّأيــا مــن هــذه املتطلبات :ال فــرص العمل ،وال
األجور الالئقة ،وال السكن املتوافر .لذلك ،الوقت لم
يعد يرحم األجيال الجديدة التي يجب أن ترى أن
ال «االقتصاد ّ
الحر» ،وال كهنته املحليون قادرون
ع ـلــى تــوف ـيــر ح ـتــى واح ـ ــدة م ــن مـتـطـلـ ّـبــات ال ــرف ــاه
االقتصادي هــذه التي تعتمد حياتهم املستقبلية
عليها.

