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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

ما يجب أن نأخذه في الحسبان عندما يحين الوقت لتغيير المصرف المركزي

ضد الطوطمية

«إن المحافظين في إنكلترا كانوا دائمًا
ّ
ّ
متحمسون للملكية
يتصورون أنهم
وللكنيسة ولجمال الدستور اإلنكليزي القديم،
إلى أن أتى يوم الخطر وانتزع منهم اعتراف
ّ
متحمسين لريع األرض»
بأنهم فقط كانوا
كارل ماركس ــــ الثامن عشر من بروميير

في السياسة النقديةّ ،تم إحباط اآلمال
مــن إمـكــان اجـتــراح أو تطبيق «صيغة
س ـح ــري ــة» ُي ـم ـك ــن اس ـت ـع ـمــال ـهــا مـ ـ ّـرارًا
وتكرارًا ُ من دون تغيير .فحتى «استهداف التضخم»،
الذي اعت ِب َر أخيرًا بموقع تلك «الصيغة» ،وأصبح إلى
ح ـ ّـد كبير يحكم الـسـيــاســة ال ـســائــدة بــن املـصــارف
املركزية في العالم منذ بــدايــات ما ُي ّ
سميها البعض
ُ
الحقبة النيوليبرالية ،أصـيــب بــأضــرار جسيمة بعد
أزمة ّ .2008في لبنان ،وبسبب الحاجة إلى الخروج من
حالة التضخم العالي في الثمانينيات ،اتبع مصرف
ل ـب ـنــان ّ م ـنــذ  1993س ـعــر ال ـص ــرف ك ـمــرســاة لــوقــف
التضخم ،فتم التثبيت بعد ذلك على هذا األساس .لكن
الحقًا ،أصبح التثبيت غاية وحيدة ،وفي ّ
حد ذاتها،
ُ
ضفي عليه عباءة من «التقنية»ّ ،أدت في نهاية األمر
وا ِ
إلى عكس العلمية ،أو نوع من «الطوطمية النقدية» ،فلم
يعد هناك اليوم من إمكان لتغيير الحاكم ،ولــم يعد
هناك من إمكان لتغيير السياسة النقدية.
فــي هــذا اإلط ــار ،ال بـ ّـد مــن وضــع األط ــر ّ
املؤسساتية
واالقتصادية ـ ـ السياسية للسياسات النقدية ،التي
تذهب أبعد من «التقنية» املزعومة وتأثيراتها ،وذلك
لفهم املوضوع بأبعاده املختلفة والطويلة األمد .فعلى
الرغم من أن الجسم السياسي اللبناني خاضع لنوع
من قصر النظر في الزمن ،إال أن االقتصاد اللبناني
ال يجب أن يخضع لذلك.

االقتراح 1
املصارف املركزية لها وقع على االقتصاد الحقيقي.
ف ـع ــادة م ــا ي ـك ــون لـسـيــاســاتـهــا تــأث ـيــر ع ـلــى ّاإلن ـت ــاج
والعمالة وليس فقط على قيمة العملة والتضخم.
س ـ ــواء ن ـظــرنــا إلـ ــى ال ـت ـط ـ ّـور ال ـت ــاري ـخ ــي لـلـمـصــارف
املــركــزيــة ،أو إلــى الحجج النظرية املـ ّ
ـؤيــدة واملعارضة
لــوجــود املـصــارف املــركــزيــة (نعم هناك مــن يعارض
وجودها!) ،فإن املرء يدرك أن املصرف ّ املركزي هو
أساسي لتحديد الناتج واألجور والتضخم .وبالتالي،
فإن املصرف املركزي العب ّ
مهم في أسواق املنتجات
ّ
والـعـمــل .وتــؤكــد تـجــارب الـعـقــود األخ ـيـ ًـرة فــي الــدول
ّ
االحتياطي
الـصـنــاعـيــة املـتـقــدمــة ه ــذا الـ ــرأي .فـمـثــاّ ،
ـارب التضخم بــدءًا
الـفــدرالــي فــي الــواليــات املتحدة حـ ّ
ـض على التضخم فـقــط ،بــل ّأدى
مــن  ،1979ولــم يـقـ ِ
إلى دخول االقتصاد األميركي في حالة ركود كانت
األشـ ـ ّـد مـنــذ ال ـك ـســاد الـعـظـيــم ف ــي ع ــام  .1929وفــي
أوروبــا ،كان للمصرف املركزي األملاني قبل اليورو،
ولـلـمـصــرف امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي ال ـي ــوم ،آث ــار كبيرة
في القارة األوروبية نتيجة
على خفض ُفرص النمو ّ
سياساتهما املحاربة للتضخم.
فــي لـبـنــانّ ،أدى ّ استعمال سعر ال ـصــرف ،كمرساة
ملـحــاربــة الـتـضــخــم ولــاس ـت ـقــرار ال ـ ّن ـقــدي ،إل ــى دورة
اقتصادية بــن  1993و ،2002تخللها مرحلة نمو
حتى  1998ومرحلة ركود النمو بني  1999و.2002
وكانت هذه الدورة شبيهة بمثيالتها في البلدان التي
خــاضــت بــرامــج االس ـت ـق ــرار ،وال ـتــي تستعمل سعر
الصرف لذلك .وكانت مرحلة النمو مدفوعة بارتفاع
األجر الحقيقي وزيادة االستثمار ،بينما في املرحلة
الالحقة ّأدى ارتفاع الفوائد الحقيقية وسعر الصرف
الحقيقي الناتجني من التثبيت إلى الركود.
من دون الدخول في ما حدث الحقًا في االقتصاد ،أي
بعد  ،2002من الواضح أن لسياسة التثبيت النقدي
آثارًا اقتصادية حقيقية ُغير تلك املرتبطة باالستقرار
النقدي نفسه ،ويجب أن تؤخذ في الحسبان.
االقتراح 2
ّ ُ
السياسة مهمة .تعتبر البيئة االقتصادية ـ ـ السياسية
ً
عامال ُمحددًا مهمًا لسياسة املصرف املركزي.

ّ
يقدم الكاتب أربعة اقتراحات لقراءة السياسة النقدية
ودورها في إعادة التوزيع ّوموقعها في التغيير:
ً
أوال ،إن المصارف المركزية تؤثر على اإلنتاج ّ والعمالة،
قيمة العملة والتضخم .وثانيًا،
على
وليس فقط
ّ
ّ
إن السياسة مهمة ،أما «علمية» السياسات النقدية
فهي وهمُ .وثالثًا ،إن الذهب غير مهم .ورابعًا ،الفكر
االقتصادي المهيمن هو المهم
إن «علمية» السياسات النقدية وهم .فهي لديها وقع
توزيعي ،ما يجعلها جزءًا من االقتصاد السياسي:
أي هـنــاك مــن يــربــح وهـنــاك مــن يخسر إذا حصل االقتراح 3
تـضـ ّـخــم أو لــم يـحـصــل؛ أو حـصــل تغير فــي سعر الــذهــب ليس ذات أهـمـيــة .إن إص ــدار الـنـقــود الورقية
الصرف أو لم يحصل .بشكل عام ،هناك مجموعات وعــدم أهمية الــذهــب فــي دورة األعـمــال يجعل الذهب
وفـئــات مختلفة لها مصالح قــد تكون متطابقة أو أداة قديمة لالستخدام في استقرار االقتصاد وحتى
متصارعة حول نتائج السياسة النقدية ،وهم :الدولة ،في االستقرار النقدي .كما أن الذهب يعكس أيضًا
ّ
والعمال عقلية مركنتيلية بائدة.
والصناعيون ،والقطاع املصرفي واملــالــي،
ّ
(الـنـقــابــات) .وهــذا قــد يفسر ّ
تغير السياسات بني فــي أوائـ ــل الـتـسـعـيـنـيــات ،أذك ــر أن إح ــدى امل ـجــات
مرحلة وأخرى .فإذا قسمنا املجتمع إلى رأسماليني وض ـع ــت صـ ــورة ال ـحــاكــم ال ـجــديــد مل ـص ــرف لـبـنــان
ّ
وعمال ،وكانت العالقة بني الربح واألجر متناقضة آن ــذاك تـحــت ع ـنــوان «حــامــي ال ــذه ــب» .ه ــذا التفكير
ّ
(عالقة كالسيكية) ،فإن السياسة النقدية التوسعية االقتصادي اللبناني الذي كان ،وال يزال ،سائدًا في
تـ ّ
ـؤدي إلــى ارت ـفــاع فــي األج ــور وانخفاض ف ـ ـ ـ ـ ــي بعض األوساط ،يعتبر أن الذهب ضمان لالستقرار
ّ
ّ
االقتصادي وللرفاهية .لكن العالقة بني االستقرار
حصة الربح .أما إذا كانت عالقة األرباح
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وب ـ ــن م ـ ـجـ ــرد وج ـ ـ ــود اح ـت ـيــاط ـيــات
واألجــور متكاملة (عالقة كينزية)،
فإنها ّ
ال ــذه ــب لـيــس ل ــه أس ــاس ن ـظ ــري .ف ــال ــدور التقليدي
تؤدي إلى زيادة في األرباح
للذهب ،كضامن الستقرار األس ــواق وال ــذي كان
واألجور معًا .في الحالة األولى،
يعمل خ ــال أي ــام اسـتـعـمــال الــذهــب كعملة أو
سـيـعــارض الــرأسـمــالـيــون أي
س ـي ــاس ــة ن ـق ــدي ــة تـ ّ
كــداعــم للعملة ،ال ينطبق على
ـوس ـع ـيــة،
ّ
اقـتـصــادات النقد الــورقــي
بـيـنـمــا سـيــدعـمـهــا ال ـعــمــال
واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات االئ ـت ـم ــان
(حالة الحقبة النيوليبرالية).
 .credit economyومن
فــي الحالة الثانية ،ستدعم
طـ ـبـ ـيـ ـع ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادات
كلتا الفئتني هــذه السياسة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
(حـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــرب
الـحــديـثــة أن
العاملية الثانية حتى نهاية
ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب ال
الستينيات).
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن
في لبنان ،إن البنية االقتصادية
ـ ـ السياسية ّ
يكون ضمانًا
مرت ،قبل النظام
ض ـ ـ ــد طـ ـب ــاع ــة
ال ـحــالــي ،بـثــاثــة أنـظـمــة منذ
النقود ،كما
 .1964النظام ُاألول (-1964
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن
 )1971كــانــت تـهـيـمــن عليه
أنجل بوليغان ــ المكسيك
املصالح املصرفية ،وبالتالي
السياسة النقدية ضد
كانت ّ
ال ـت ـض ــخ ــم .وشـ ـه ــد ال ـن ـظــام
الثاني ( )1979-1971تقاربًا
في املصالح بني البورجوازية
الـصـنــاعـيــة وت ـلــك املــال ـيــة ،ما
أرسـ ـ ــى ن ــوع ــا م ــن س ـيــاســة
ن ـق ــدي ـ ّـة أكـ ـث ــر م ــرون ــة ت ـجــاه
التضخم .وفي فترة -1984
 ،1992أصـبـحــت الـسـيــاســة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة أك ـ ـث ـ ــر مل ـص ـل ـحــة
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض قـ ـيـ ـ ّم ــة ال ـع ـم ـل ــة
وإط ــاق الـتـضــخــم .وظـهــرت
ه ــذه الـسـيــاســة نتيجة بيئة
اقتصادية ـ ـ سياسية جديدة
ت ـ ّمـ ّـيــزت بـمــا ي ــأت ــي :صناعة
تتجه نحو التصدير ،أجــور
اس ـم ـي ــة غ ـي ــر مـ ــرنـ ـ ّـة؛ ق ـطــاع
مــالــي ومـصــرفــي يــتـجــه إلــى
امل ـض ــارب ــة واالس ـت ـف ــادة من
انهيار سعر الصرف؛ وأزمة مالية وسياسية للدولة.

ً
أال يـكــون ف ـ ّـع ــاال فــي ال ــدف ــاع عــن قيمة الـعـمـلــة ،ومــا
حـ ــدث خـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات وأوائ ـ ـ ــل الـتـسـعـ ّيـنـيــات
أثـبــت ذل ــك ،إذ لــم يمنع وج ــود الــذهــب التضخم وال
انهيار العملة .كما أن الذهب ليس له عائد ،كما أنه
ُمضارب  ،speculativeوتخزينه ُمكلف .وبالتالي
ّ
متحرك مــن محفظة
فــإن استعمال الــذهــب كـجــزء
ّ
استثمار ديناميكية كــان من املمكن أن يــؤدي إلى
ملصرف لبنان مــن تلك املــوجــودة
احتياطات أعلى
ّ
حاليًا .إذًا ،ينبغي التخلي عن تشييء الذهب (gold
 )fetishismومعه الفكر املركنتيلي القديم.

االقتراح 4
الـفـكــر االق ـت ـص ــادي م ـهــم .إن الـعـقـيــدة االقـتـصــاديــة
الـســائــدة لــدى االقـتـصــاديــن والـطـبـقــات الحاكمة لها
تأثير على اختيار السياسة النقدية.
إن تاريخ السياسة االقتصادية في الدول الصناعية
الغربية يـ ّ
ـزودنــا بأمثلة كثيرة عــن هــذه الـعــاقــة بني
الـفـكــر والـسـيــاســة االق ـت ـصــاديــة .فــي لـبـنــان ،لــم تتنبّ
ال ــدول ــة ب ـعــد االس ـت ـق ــال ال ـن ـظــريــة الـكـيـنــزيــة كـخـيــار
للسياسة االقتصادية ،إذ كانت امليزانيات املتوازنة
واسـتـقــرار األسـعــار وتــراكــم االحتياطيات ُاألجنبية
من األهــداف الرئيسة للحكومات اللبنانية املتعاقبة
منذ االستقالل .وقد انعكس هذا في أهداف مصرف
ل ـب ـنــان ،ح ـيــث اع ـت ـبــر ال ـنــائــب األول األس ـب ــق لـحــاكــم
امل ـصــرف عـبــد األم ـيــر ب ــدر الــديــن أن غــايــة املـصــرف
هي «ضمان أساس ّ
التقدم االقتصادي واالجتماعي
الدائم  ...إن كلمة ّ
التقدم هنا أكثر عمومية من النمو،
ّ
التحسن االجتماعي».
وتعني أي نوع من
أكـثــر مــن ذل ــك ،فــي ع ــام  1984ك ــان الـخـيــار الفكري
ملصرف لبنان واضحًا ،إذ ورد في النشرة الفصلية
الرابعة من تلك السنة« :اللبنانيون اليوم ال ينتجون
م ــا فـيــه الـكـفــايــة لـتــأمــن مـسـتــوى االس ـت ـهــاك ال ــذي
ألي إجراءات إدارية أو حتى
عهدوه .فال يمكن ّ
بالتالي ً
نقدية محض أن تــؤثــر فعال على مستوى املعيشة
الفردي ،ما لم تتوافر شروط العمل واإلنتاجية العالية
والنمو االقتصادي الحقيقي .فالزيادات في األجور
امل ـفـ ًـروضــة عـلــى املــؤس ـســات ب ــداع ــي غ ــاء املعيشة
مثال ،والتي ال ترتبط في معظم الحاالت بــأي ّ زيــادة
في اإلنتاجية ،تساهم في زيــادة نسبة ّالتضخم عن
طــريــق زي ــادة كلفة اإلن ـتــاج  ...كــذلــك تــؤثــر الــزيــادات
القسرية في األجور على مستوى البطالة».
كان هذا ّ
مقدمة ملا سيحدث الحقًا من تسارع انهيار
الـعـمـلــة والـتـضـخــم ،ال ــذي أدى إل ــى الـخـفــض الفعلي
لألجور «املفروضة» ووقف ارتفاعها «القسري» ،التي
يشكو منها ًالتقرير!
كان
ً
عاجال أو آجــا ،سيأتي التغيير في كل أبعاده
إل ــى م ـص ــرف ل ـب ـنــان ،وس ـن ـقــف م ــرة أخ ــرى
أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـي ـ ــارات عـ ـ ـ ـ ّـدة هـ ــي ب ـ ــاألس ـ ــاس ال
تتصل باألشخاص فقط ،بل باملصالح
االقـتـصــاديــةُ .سـ ِّـيــر امل ـصــرف املــركــزي
بالنظرة ذات البعد الواحد لفترة طويلة،
ال لـ«عبقرية» أو «تقنية» مــا ،بــل ألن
قـيــام أرسـتـقــراطـيــة مــالـيــة ،اسـتـفــادت
من تراكم الثروة التي أتاحتها فوائد
عالية مع دين عام واقتصاد ائتماني،
هــي ال ـتــي أب ـقــت عـلــى ه ــذه السياسة
الـجــامــدة .وعندما يأتي هــذا التغيير،
عـ ـل ــى الـ ـج ــدي ــد أن ي ـع ـك ــس م ـصــالــح
قطاعات واسعة من املجتمع اللبناني
وأن يكسر احـتـكــار نـفــوذ املصرفيني
في عملية صنع القرار .مثل هذا ّ
التحول
ّ
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي س ـي ـح ــق ــق ت ـ ــوازن ـ ــا بــن
االقتصادية املختلفة مثل الناتج
األهــداف
ّ
والتضخم والتوظيف ومـيــزان
املدفوعات واالستقرار ّالنقدي.
ّ
وهــذا كله مرتبط بالتخلي عن
«األسـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــورة» ،واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
لـ ـلـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر فـ ـ ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
ال ـس ـيــاســي ل ـل ـب ـنــان ،ال ـ ــذي من
دونه ال تغيير في أي مكان في
ّ
ومؤسساتها.
الدولة

