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ماركس ضد سبنسر
غسان ديبة

َّ
ْ
الدين العام في لبنان
«القمع المالي» أم تصفية حملة السندات كطبقة؟
«ليس هناك جزء من نظامنا االقتصادي يعمل
بشكل أسوأ من ترتيباتنا النقدية واالئتمانية،
التي أكثر من غيرها ،تكون نتائج عملها ّ
السيئ
كارثية على المستوى االجتماعي ،لكنها هي
أيضًا األكثر سهولة لطرح الحلول العلمية»
جون ماينارد كينز

تـ ـ ــدور الـ ـي ــوم ن ـق ــاش ــات واسـ ـع ــة فــي
ّ
ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة حــول
أهمية (أو باألحرى عدم ّ
ّ
أهمية) َّالد ْين
ال ـعــام ،وذل ــك بعد عـقــود مــن سيطرة
الفكر االقتصادي الذي قال بعدم جواز أن يكون
ّ
سيؤدي ،في النهاية،
للدولة عجوزات مالية ،ألن ذلك
ّ
ّ
إلــى التضخم وطــرد االستثمار الـخــاص وغيرها
ـصـقــت باملرحلة
مــن «الـعـلــل» االقـتـصــاديــة الـتــي ألـ ِ
الكينزية ،التي دامت من أربعينيات القرن املاضي
ّ
املتقدمة.
إلى سبعينياته في الدول الرأسمالية
أول هذه النقاشات ،في ما ُي ّ
سمى «النظرية النقدية
الحديثة» ( .)Modern Monetary Theoryومن
أهـ ّـم طروحاتها ،وأكثرها جــرأة ،أنــه في دولــة مثل
ّ
ـواليــات املــتـحــدة ،حيث تستدين الــدولــة بعملتها
الـ ّ
املحلية ،تستطيع الحكومات أن تستدين ما شاءت
ألنها تمتلك القدرة على أن تطبع هذه العملة بنحو
متناه.
ال
ٍ
ثاني هذه النقاشات يدور حول سؤال :هل الخوف
من َّالد ْين العام الــذي ساد كالنار في الهشيم في
الـسـنــوات املاضية مـبـ ٌ
ـرر؟ الـجــواب الضمني الــذي
أتــى مــن أوليفيير بــانـشــارد فــي محاضرته في
الجمعية االقتصادية األميركية في كانون الثاني/
يـنــايــر املــاضــي ه ــو :ك ــا ،ول ـكــن ب ـشــرط أن تكون
الفائدة اآلمنة على سندات الخزينة األميركية أقل
مــن الـنـمـ ّـو االق ـت ـصــادي .وه ــذا ال ـشــرط كفيل بــأن
يجعل َّالد ْين العام أمرًا عاديًا وليس «البعبع» الذي
يخيف الدول.
النقاش ّ
األول ،بالطبع ال ينطبق على لبنان ،ألن
لـبـنــان ال يـسـتـطـيــع أن يـطـبــع ال ـ ــدوالر األم ـيــركــي،
عـلــى الــرغــم مــن م ـحــاوالتــه الـيــائـســة األخ ـي ــرة في
شـبــه-الـطـبــع ( )quasi-printingعـبــر الـحـصــول
على مساعدات خارجية ،ومنها بذريعة الالجئني
السوريني ،والــريــع السياسي منّ الــدول اإلقليمية
امل ـت ـحــاربــة ع ـبــر وكــائ ـهــم امل ـحــلـيــن (،)proxies
ً
وصوال إلى «الهندسات املالية» ّللمصرف املركزي،
واآلن التفكير ببيع األصول املحلية .وكلها إجراءات
ّ
ّتشبه طبع العملة ،ولكنها ّليست كذلك بالطبعّ .
أما النقاش الثاني ،فهو مهم في لبنان ،ألنه يتعلق
ّ
والنمو .ومن دون هذا الشرط
بالعالقة بني الفوائد
ّ
يستمر ارتفاع َّالد ْين إلى الناتج .وهذا االرتفاع ال
ّ
يمكن أن يستمر إلى األبد .ففي لبنان ،كانت الفائدة
باستمرار أعلى من ّ
النمو االقتصادي ،وكانت هذه
َّ
ْ
العالقة أساسية ،ليس فقط في تنامي الدين العام
ّ
منذ  ،1993ولكن أيضًا في تركز الثروة وارتفاع
ح ـ ّـص ــة الــرأس ـ ّمــال
من الناتج املحلي
ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
واملـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــن
ّ
والعمال .كذلك
إن الـ ـ ـف ـ ــوائ ـ ــد
العالية وضعت
االق ـت ـصــاد في
حـ ـ ــالـ ـ ــة رك ـ ـ ــود
مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـرة،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر
ب ـ ـ ـ ــدوره يـعـنــي
ان ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاض
ّ
النمو ،ما يعني
أن الـ ـ ـخ ـ ــروج

من عالقة تكون فيها الفائدة أعلى من ّ
النمو أصبح
ّ
ً
َّ
ْ
ّ
جذرية تتعلق بالدين
مستحيال من دون إجراءات
وفوائده.
ما ْ العمل في مواجهة التراكم التسارعي
َّ
للدين العام؟
ْ
أت ــى تـقــريــر غــولــدمــان ســاكــس (الـ ــذي نـ ِـسـ َـيــتــه اآلن
األك ـثــريــة بـعــد تـ ّشـكـيــل ال ـح ـكــومــة) لـيــوقــظ البعض
من سبات «أن كــل شــيء على ما ي ــرام» ،ومــن وهم
َّ ْ
سيختفي مــن تلقاء نفسه.
أن تــراكــم الــديــن الـعــام ّ
فالتقرير ،على الرغم من كل أخطائه ،وضع إمكانية
إع ــادة الهيكلة على األجـنــدة ،ولــو مؤقتًا .طبعًا ،إن
إعــادة الهيكلة إحــدى الطرق التي اتبعتها ،أو يمكن
أن تتبعها الدول من أجل ّ
الحد من تراكم َّالد ْين ،ولكن
هذا ال يعني أن األمــور في لبنان وصلت اليوم هذا
اللبنانية بعض اإلج ــراءات
الـحـ ّـد ،ففي جعبة الــدولــة
ّ
التي يمكن أن تقوم بها ،غير التقشف املزعوم ،وغير
أي من سبل شبه-طبع العملة اآلنفة الذكر.
ً
فــي هــذا اإلط ــار ،ال بـ ّـد ّأوال ،مــن طــرح ال ـســؤال عن
ّ
مـعـ ّـدل الفائدة فــي لبنان بعد أن أستنفدنا ،حتى
الـغـثـيــان ،مـســألــة ال ـن ـمـ ّـو ،أو مــا ُي ـقــال عــن «تكبير
حـجــم االق ـت ـصــاد» مــن دون طــائــل .فـمــن أساطير
االقتصاد في لبنان ،أن «لعبة األســواق» ،هي التي
ت ـحـ ّـدد ال ـفــائــدة ،وأن املـخــاطــر الـسـيــاديــة ومخاطر
سعر الصرف ،وإلى ما ذلك من «مخاطر» ،تجعل
الفائدة مرتفعة ّ
جدًا ،وأن هذا واقع ال يمكننا فعل
أي شيء حياله .لكن الواقع الحقيقي هو غير ذلك.
فاألسواق املالية كانت دومــا احتكارية حيث لدى
ّ
املصارف الكبرى املقدرة على التحكم بها ،فكانت
ال ـعــوائــد ال ــزائ ــدة فــي ف ـتــرات عــديــدة مرتفعة ج ـ ّـدًا.
ّ
متكيفًا ّ مع هذه املعدالت
وكــان املصرف املركزي
املرتفعة ،ألن األهداف النقدية تغلبت على األهداف
االقتصادية.
بنحو سريع ،ما يمكن أن يفعله املصرف املركزي،
ال ـيــوم ،أن يـغـ ّـيــر مــن سـيــاســاتــه ويـخـفــض الـفــائــدة
الـطــويـلــة األم ــد عـبــر ات ـفــاق مــع وزارة املــالـيــة على
إصــدار سندات حكومية عالية اآلج ــال ،وشرائها
من ِق َبل املصرف ،وذلك عبر طبع العملة أو استبدال
الـسـنــدات القصيرة األج ــل لــديــه .وه ــذه اإلج ــراءات
يجب أن تستكمل بعد ذلك بإجراءات «القمع املالي»
(.)financial repression
القمع المالي لخفض الفوائد
فــي لبنان ،مــا هــو مـتـ ٌ
ـاح ،الـيــوم ،فــي عكس العالقة
بني ّ
النمو االقتصادي والفائدة ،هو خفض الفائدة.
وه ــذا الـ ّقـمــع أو «ال ـت ـحـ ّـرر امل ــال ــي» كـمــا أط ـلــق عليه
أحــد املعلقني ،بــدأ يـعــود إلــى كــونــه شائعًا بعد أن
اخـتـفــى فــي الـثــاثــن عــامــا املــاضـيــة .فــوفــق مقالة
لالقتصاديني كارمن رينهارت وجاكوب كيجغارد،
فإن القمع املالي عاد إلى الواجهة بعد األزمة املالية
العاملية وأزمة منطقة اليورو ،وفي األخيرة كبديل

ّ
التقشف ذي الكلفة العالية والــذي يـ ّ
ـؤدي إلى
من
ّ
ً
انخفاض الـنـمـ ّـو ،بما يــزيــد الـطــن بــلــة ب ــدال مــن أن
ً
يكون حال .ويعمل هذا القمع عبر خفض الفائدة
ّ
االسـمـيــة على الـ َّـد ْيــن (مــا يخفض خــدمــة الـ َّـد ْيــن)،
ّ
وعلى جعل الفائدة الحقيقية بعد التضخم سلبية،
ّ
ّ
ما يخفص َّالد ْين إلى الناتج ويشكل ضريبة على
ّ
ّ
املدخرين ،أي إنها إعادة توزيع من املدخرين إلى
املدينني ،إن في القطاع العام أو في القطاع الخاص.
ويشير رينهارت وكيجغارد أنه في منطقة اليورو،
وف ــي إنـكـلـتــرا بــن عــامــي  2008وّ ،2012
تحولت
الفائدة الحقيقية إلى سلبية ،واملثير لالهتمام أن
ّ
التوسعية
هــذا حـصــل ،ليس فقط عبر العمليات
للمصرف املركزي األوروبي أو ملصرف إنكلترا،
ّ
ب ــل أي ـض ــا ع ـبــر ال ـت ــدخ ــل امل ـبــاشــر ف ــي جعل
َّ
املصارف وصناديق التقاعد تحمل الد ْين
الداخلي بفوائد متدنية .بالتحديد يقوالن
في هذا املجال« :قد تكون الطرق األخرى
الستحداث ،أو زيادة الطلب على َّالد ْين
الحكومي أكثر مباشرة .على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،فـ ــي ذروة األزمـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة،
ك ــان ع ـلــى املـ ـص ــارف الـبــريـطــانـيــة
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ بـ ـح ـ ّـص ــة أك ـ ـبـ ــر مــن
سـ ـن ــدات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ف ــي م ـحــاف ـظ ـهــم االس ـت ـث ـم ــاري ــة.
وبالتالي ،إن العملية التي يجري
فيها «وضع» الديون بأقل من
أس ـعــار ال ـفــائــدة فــي الـســوق
فـ ــي صـ ـن ــادي ــق املـ ـع ــاش ــات
ال ـت ـقــاعــديــة وغ ـي ــره ــا من
امل ـ ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة
ّ
املحلية األسيرة تجري
بالفعل في العديد من
ال ـب ـل ــدان ف ــي أوروبـ ـ ــا.
وفــي إسبانيا ،جرت
الـ ـ ـع ـ ــودة أخ ـ ـي ـ ـرًا إل ــى
شـ ـك ــل م ـ ــن أشـ ـك ــال
السقوف على سعر
الفائدة على الودائع
املصرفية».
ال ـ ـغـ ــريـ ــب ف ـ ــي ه ــذا
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أن ـ ـ ـ ـ ــه إذا
ّ
ق ــارن ــا م ــع ل ـب ـنــان،
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــة
األض ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــف ف ــي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ّ
الترويكا املحلية ليست املـصــارف ،بل الــدولــة التي
ب ـ ــدءًا م ــن  ،1993بـ ــدل أن ت ـج ـبــر املـ ـص ــارف على
ّ
االكـتـتــاب بـسـنــدات الخزينة بـفــوائــد متدنية ألنها
ّ
مؤسسات مالية «أسـيــرة» ال تجد لنفسها مكانًا
آخ ــر لتوظيف سيولتها ال ــزائ ــدة ،أصـبـحــت الــدولــة
هي «األسيرة» وتدفع الفوائد العالية على سنداتها.
اإلطـ ــار ،إن تــوظـيــف املـصــارف
فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذا
لألكثرية الساحقة من أموالها
في سندات الخزينة اللبنانية
وف ــي أدوات االس ـت ـث ـمــار لــدى
املصرف املركزي ،يجعل من
ً
الدولة واملصارف قادرة ،اليوم،
أك ـثــر مــن ذي قـبــل عـلــى قلب
الطاولة على «األسواق املالية»
وتحديد الفائدة بما يتناسب
مع استدامة االستدانة ّ
العامة
ّ
والنمو االقتصادي.
ّ
لكن عــدم حصول هــذا يؤكد
ّ
مرة أخرى ،العالم املقلوب على
ّ
رأسه في لبنان .ويؤكد أيضًا
أن ــه فــي ه ــذا الـبـلــد ،املـ ّـدخــرون
هم ليسوا مجموعة من األفراد
املجهولني ،بل هم طبقة مالية لديها
السلطة أو الـيــد العليا فــي االقتصاد
اللبناني .لكن في هذا اإلطار ،إن الطبقة
املالية في العالم وفي لبنان التي تستفيد
مــن ال ـ َّـد ْي ــن تـكــون فــي بـعــض األح ـيــان على
حد السكني ،بني ّ
ّ
حد االستفادة ما دام َّالد ْين
ّ
ّ
ال يهدد عائداتها ،وبني حد احتمال خفضها
ّ
عبر التضخم أو إعادة الهيكلة أو عدم الدفع أو
رفع الضرائب على الربح أو ّ«القمع املالي» .إذًا
هذا الرأسمال يسير على خط رفيع بني تراكم
َّالد ْين وأخطاره.
ّ
وب ـمــا أن ـهــم طـبـقــة ول ـي ـســوا أفـ ـ ــرادًا ،ال ب ــد هنا
مــن استرجاع بعض مــن التاريخ املـهـ ّـم نظريًا
ال ـي ــوم .ف ــي س ـن ــوات الـعـشــريــن حـصــل نـقــاش
واســع في االتحاد السوفياتي
ف ـ ــي سـ ـب ــل الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــع .أراد
اليمني بـنــاء االشـتــراكـيــة على
ّ
عــربــة ال ـفــاحــنّ ،أم ــا الـيـســار
فـ ـ ـ ـ ـ ــأراد اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال شـ ـ ــروط
الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري م ــن أج ــل
«اس ـت ـغــال» الـقـطــاع الــزراعــي،
وبـ ـن ــاء ال ـص ـنــاعــة ع ـبــر ش ــراء
ّ
ال ـس ـل ــع الـ ــزراع ـ ـيـ ــة بـ ــأقـ ــل مــن
س ـ ـعـ ــرهـ ــا الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي وبـ ـي ــع
الـسـلــع الـصـنــاعـيــة بــأكـثــر من
ّ
سعرها .في النهاية ،أتى الحل
ال ـس ـتــالـيـنــي ،ال ذاك وال ذاك،
ّ
ب ــل كـ ــان بـتـصـفـيــة ال ـفــاحــن
األغنياء ،أو الكوالكيني كطبقة.
ّ
إذًا ال ـي ــوم ف ــي ل ـب ـنــان ،إذا كــنــا
ال نــريــد أن نـسـتـعـمــل الـنـظــام
ّ
نستمر
الضريبي ،وال نريد أن
ب ـ ــرك ـ ــوب عـ ــربـ ــة «األس ـ ـ ـ ـ ــواق
املــال ـيــة» ،فـنـحــن واقـعـيــا أمــام
أم ــري ــنّ :أمـ ــا سـيــاســة أسـعــار
جــديــدة أي الـقـمــع امل ــال ــيّ ،
وأم ــا
ّ
الحل الستاليني بتصفية حملة
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ك ـط ـب ـق ــة ،ال ـ ـ ــذي طــرح ـتــه
ساكس عندما رأت أن استدامة
غولدمان
ّ
االس ـتــدانــة يتطلب م ـصــادرة  65سنتًا
ّ
لكل دوالر من حملة السندات ،وهذا
شـبـيــه بـمــا واج ـهــه الـكــوالكـيــون
في ثالثينيات القرن املاضي.
ّ
فأيهما يريدون الحل العلمي
ّ
أم الحل القسري؟

