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ّ
لبنان وصندوق النقد الدولي
مغامرة غير محسوبة؟
حسن ّ
شري

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي

ّ
«أظن أنني أسطر اآلن كتابًا عن
ُنظرية اقتصادية من شأنها أن
حدث ثورة ـ ليس على الفور فيما
ت ِ
أظن ولكن في غضون السنوات
العشر المقبلة ـ في الطريقة التي
يفكر بها العالم في مشاكله
االقتصادية»

ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
اﻹﺻﻼﺣﺎت

٨٤٪

٦٩٪

١٢٪
ﺳﻴﺎﺳﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

٢٢٪

١٨٪

جون مينارد كينز1935 ،

ّ
ت ـص ــاع ــدت م ــؤخـ ـرًا وتـ ـي ــرة اس ـت ـخــدام
اس ـ ــم «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي» فــي
أوساط اإلعالم اللبناني .يأتي ذلك في
أعقاب مسلسل الخفوضات املتواصلة
لـتـصـنـيــف ل ـب ـنــان االئ ـت ـم ــان ـ ّـي وآخـ ــره
تـعــديــل وك ــال ــة «س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ــورز»
ّ
( )S&Pلـلــتـصـنـيــف االئ ـت ـمــانــي ألكـبــر
ثالثة مصارف تجارية في لبنان لجهة
طــر
األصـ ـ ـ ــول مـ ــن خ ــان ــة «درجـ ـ ـ ــة م ـخــا ّ
مرتفعة جدًا» ( )CCCإلى خانة «التعثر
االن ـت ـقــائــي» ( )SDع ــن س ــداد ال ــدي ــون.
وكما جرت العادة في مناطق مختلفة
ّ
ّ
من العالم ،وبعد كل خفض للتصنيف
الحديث عــن ضــرورة
االئتماني ،يبدأ ّ ّ
مالي وفني من صندوق
استقدام دعم
ّ
الــنـقــد ال ــدول ــي مــن أج ــل اس ـت ـعــادة ثقة
املستثمرين نظرًا إلى تأثيره اإليجابي
ع ـلــى ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي وتـقـلـيــل
خطر تفاقم االضطرابات في االقتصاد
ّ
الكلي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أعــربــت فـئــة واسـعــة
م ـ ــن الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ّـي ــن والـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــات عــن
مخاوفهم مــن ّ
أي شــراكــة محتملة مع
الصندوق ،مقابل ترحيب فئات أخرى
ب ـهــذه ال ـش ــراك ــة .ت ـعــود ه ــذه امل ـخــاوف
إلى اعتقاد شريحة كبيرة من شعوب
ّ
ال ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة بـ ـ ــأن الـ ـصـ ـن ــدوق هــو
ب ـم ـث ــاب ــة م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة س ـي ــاس ـ ّـي ــة يـطـغــى
عليها طابع التبشير بالسالمة ّ
املالية،
بينما تنطوي سياساتها على مسار
ّ
الـتـقــشــف االق ـت ـصــادي ال ــذي غــالـبــا ما
ُيـثـقــل كــاهــل الـطـبـقــة الــوس ـطــى وذوي
الدخل املحدود .وبني هذا الرأي وذاك،
كثيرًا ما ُيساء فهم الــدور ،أو الوظيفة
امل ـن ــوط ــة بـ ـه ــذا الـ ـصـ ـن ــدوق م ــن ج ـهــة،
واآلثـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ُ ّ
املـتــرتـبــة على الـشــراكــة مـعــه ،مــن جهة
أخرى.
وه ـن ــا ي ـط ــرح الـ ـس ــؤال ال ـت ــال ــي نـفـســه:
ه ــل ال ـش ــراك ــة املــرت ـق ـبــة ب ــن الـحـكــومــة
الـلـبـنــانـيــة ال ـع ـت ـيــدة وصـ ـن ــدوق الـنـقــد
هــي مــدعــاة للقلق كـمــا ي ــرى كـثـ ُيــرون؟
وهــل هــذه املـخــاوف تستند إلــى أ ُســس
ت ـجــري ـبـ ّـيــة ت ـض ـفــي ع ـل ـي ـهــا ش ـي ـئــا مــن
املصداقية؟
وقـبــل اإلجــابــة عــن ه ــذا ال ـس ــؤال ،ال بـ ّـد
ّ
ماهية صندوق
من إلقاء الضوء على
النقد الدولي ونشأته ،وكذلك الوظائف
املنوطة به.
ّ
ما هو صندوق النقد الدولي؟
ط ـب ـقــا ل ـل ـمــوقــع ال ــرس ـم ــي ل ـلـ ّـص ـنــدوق،
ّ
فــإن صـنــدوق النقد الــدولــي هــو وكالة
ّ
متخصصة من وكاالت منظومة األمم
ّ
املــتـحــدة ،أنـشــئ عــام  1944فــي مؤتمر
بــريـتــون وودز ( )Bretton Woodsفي
األمـيــركـيــة ج ـ ّـراء
ّوالي ــة نيوهامبشير ّ
ات ـفــاق حـصــل بــن ممثلي  45حكومة
عـ ـل ــى إط ـ ـ ـ ــار لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ف ــي مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــاملـ ّـيــة
ال ـ ـثـ ـ ّـان ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث يـ ـمـ ـك ــن مـ ـ ــن خ ــال ــه
ت ـجــنــب ت ـك ــرار ك ــارث ــة ال ـك ـســاد الـكـبـيــر
( )Great Depressionالـتــي وقـعــت في
ثــاث ـي ـنـ ّـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي .وي ـهــدف
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز ســامــة
االق ـت ـص ــاد ال ـعــاملــي م ــن خ ــال تيسير
ّ
النمو فــي الـتـجــارة الــدولـيــة ،وتحقيق

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺧﺼﺨﺼﺔ او إﺻﻼح اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

٣٥٪
٢٪

٤٤٪

اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

٤٤٪
٤٠٪

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
استقرار أسعار الصرف ،باإلضافة إلى
تصحيح اختالالت موازين املدفوعات
ّ
تتعرض لها البلدان .وفي سبيل
التي
ّ
تحقيق هذه األهــداف يقوم الصندوق
ّ
املهام التي تندرج في سياق
بجملة من
مسارات ثالثة:
ً
ّأوال :تـقــديــم امل ـشــورة ل ـلــدول األعـضــاء
ّ
ّ
بشأن السياسات االقتصادية ،املالية
وال ـ ـن ـ ـقـ ـ ّ
ـديـ ــة ،وال ـ ـتـ ــي غ ــالـ ـب ــا مـ ــا ت ــأت ــي
ّ
ع ـل ــى ش ـك ــل ت ــوصـ ـي ــات رئ ـي ـس ــي ــة فــي
سنوية ّ
ّ
يعدها موظفو
تقارير قطرية
ً
ُ
الـ ـصـ ـن ــدوق ،والـ ـت ــي ع ـ ـ ــادة م ــا ت ـع ــرف
باسم تقارير مـشــاورات املـ ّـادة الرابعة
(.)Article IV Consultation
ّ
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :تـ ــوف ـ ـيـ ــر امل ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـف ــنـ ـي ــة
والـتــدريــب لحكومات ال ــدول األعـضــاء
ّ
ومـصــارفـهــا املــركـ ّ
ـزيــة ،وذل ــك فــي شتى
امل ـ ـجـ ــاالت الـ ـت ــي ت ـق ــع ض ـم ــن خ ـب ــرت ــه،
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات امل ــال ـ ّـي ــة
ّ
والنقدية ،وسياسات أسعار الصرف،
ّ
باإلضافة إلــى السياسات الضريبية،
ّ
الرسمية ،وغيرها.
واإلحصاءات
ّ
ث ــال ـث ــا :ل ـع ــل هـ ــذا املـ ـس ــار ه ــو أك ـث ــر ما
اشتهر به صندوق النقد الدولي ،وهو
ّ
األجنبية إلى
تقديم قروض بالعمالت
الدول األعضاء التي تواجه عجزًا كبيرًا
في موازين مدفوعاتها ،ونقصًا ّ
حادًا
ّ
األجنبية
فــي احتياطاتها مــن العملة
ّ
الضرورية للوفاء بقيمة ما تستورده
مــن ال ـخ ــارج ،وال ـتــي فــي الــوقــت نفسه
ـول ع ـل ــى ت ـمــويــل*
ت ــر ّغ ــب ف ــي الـ ـحـ ـص ـ ّ
م ــؤق ــت م ــن أجـ ــل ت ـج ــن ــب الـ ــوقـ ــوع فــي
ّ
ّ
ومالية أكثر خطورة.
اقتصادية
أزمات
امل ـ ـسـ ــار الـ ـث ــال ــث هـ ــو بـ ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد.
ف ـ ــامل ـ ـخ ـ ــاوف الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـ ـ ّ
ـرددهـ ـ ـ ــا غ ــال ـب ــا
االخ ـت ـصــاصـ ّـيــون واألفـ ـ ــراد ال ـعــاديــون
بشأن التمويل الذي ّ
يقدمه الصندوق
ّ
تــرت ـبــط ب ـه ــذا املـ ـس ــار ت ـح ــدي ـدًا ،إذ أن
ال ـق ــروض ال ـتــي تـحـصــل ًعـلـيـهــا ال ــدول
األع ـض ــاء تــأتــي م ـشــروطــة بـحــزمــة من
ّ
ّ
إصالحية لالقتصاد الكلي،
سياسات
وامل ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ــاس ــم بـ ــرامـ ــج ال ـت ـث ـب ـيــت
واإلصالح الهيكلي (Stabilisation and
.)Structural Adjustment Programmes
ّ
ّ
املشروطية
لتطور
السياق التاريخي
()Conditionality
خالل العقود الثالثة التي تلت انتهاء
ّ
العاملية الثانية – أي في إطار
الحرب
نظام بريتون وودز األصلي – عمل
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي م ــن خ ــال
ّ
ّ
كينيزي ،فاشترط
اقتصادي
نموذج
مل ـنــح ق ــروض ــه إص ــاح ــات م ـح ــدودة
ّ
رك ـ ــزت ح ـصــريــا ع ـلــى الـتـخـفـيــف من
ّ
عـجــز امل ـيــزانــيــة ،وتـحـقـيــق اسـتـقــرار
سـعــر ال ـصــرف مــن دون الـلـجــوء إلــى
خـفــض قيمة العملة ِلتحقيق ميزة

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻧﻈﺎم
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري

تـنــافـسـ ّـيــة غ ـيــر ع ــادل ــة ،وه ــو يـهــدف
ّ
بذلك إلى الحفاظ على الطلب الكلي.
ً
وبمعنى آخــر؛ حافظ الصندوق في
مــرحـلــة م ــا بـعــد ال ـح ــرب عـلــى درج ــة
ّ
معينة من «الحياد االقتصادي»**،
ُ
وكــانــت ش ــروط اإلق ــراض تبنى على
ّ
اقتصادية صرف من دون
اعتبارات
ّ
االقتصادية
األهداف
لتغيير
السعي
ُ
ّ
قترضة.
امل
للبلدان
ة
واالجتماعي
ِ
واس ـت ـنــد قـ ــرار ال ـح ـيــاد االق ـت ـصــادي
ف ــي ت ـلــك املــرح ـلــة إل ــى املـ ـ ـ ّ
ـادة األول ــى
ّ
م ــن ات ـفــاق ـيــة إن ـش ــاء ص ـن ــدوق الـنـقــد
ّ
الدولي ،والتي ّ
تنص على أن الغرض
من قــروض الصندوق «توفير الثقة
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان األعـ ـ ـض ـ ــاء عـ ــن طــريــق
إتــاحــة م ــوارد الـصـنــدوق الـعـ ّ
ـامــة لها
ّ
ب ـص ـفــة م ــؤقـ ـت ــة ...وب ــال ـت ــال ــي إت ــاح ــة
الفرصة لها لتصحيح عــدم التوازن
فـ ــي م ـ ـيـ ــزان م ــدف ــوع ــاتـ ـه ــا مـ ــن دون
اللجوء إلى تدابير ّ
مدمرة لالزدهار
الــوطـنــي أو ال ــدول ــي»*** .فـفــي حني
ّ
أن الصندوق حـ ّـدد شــروط اإلقــراض
ّ
ل ـنـ ّـاح ـيــة إصـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــلــي
فـ ــإنـ ــه ظ ـ ـ ّـل ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ّ
أي م ـح ــاول ــةٍ
ُ
ّ
«كيفية»
قترض إلى
لتوجيه البلد امل
ّ
ُ
خ ـفــض ال ـع ـج ــز؛ أي أن ـ ــه كـ ــان يـبـقــي
ّ
لهذه البلدان ّ
التصرف في ما
حرية
ّ
ّ
االقتصادية
خص اختيار السياسة
ّ
املالئمة لغرض اإلصــاح ،وبخاصةٍ
ّ
املالية واألدوات ذات الصلة
السياسة
ّ
 سواء من خالل األدوات الضريبيةّ
العام.
أو اإلنفاق
ّ
عـلــى أن دور ال ـص ـنــدوق «ال ـح ـيــادي»
ان ـق ـلــب رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ب ـعــد انـهـيــار
نـ ـ ـظ ـ ــام ب ـ ــريـ ـ ـت ـ ــون وودز فـ ـ ــي أوائـ ـ ـ ــل
سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي ،بـعــدمــا
ّ
أوقـ ـف ــت ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــت ـح ــدة
األم ـيــركـ ّـيــة إمـكــانـيــة تـحــويــل ال ــدوالر
(واحـ ـتـ ـي ــاط ــات ال ـح ـك ــوم ــات األخ ـ ــرى
بالدوالر) إلى ذهبّ ،
وتم تعويم أسعار
الـصــرف مــن ِقـبــل معظم االقـتـصــادات
الكبرى فــي الـعــالــم .فمنذ ثمانينيات
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،أخـ ـ ــذ الـ ـصـ ـن ــدوق
ّ
مشروطيته ُمتجاوزًا
بتوسيع نطاق
ب ــذل ــك ال ـت ـف ــوي ــض األص ـ ـلـ ــي لـ ــه وف ـقــا
ّ
ل ـل ـمـ ّ
ـادة األولـ ــى م ــن ات ـفــاق ـيــة إنـشــائــه.
ّ
وبــاتــت املـشــروطــيــة تلك تشتمل على
ّ
السياسية،
طيف واســع من املـجــاالت
يـنـطــوي بـعـضـهــا عـلــى تـحــريــر ســوق
ال ـع ـمــل ،وت ـحــريــر ال ـت ـج ــارة وال ـق ـطــاع
ّ
املالي ،وخصخصة الشركات اململوكة
لـلـ ّـدولــة ،بــاإلضــافــة إلــى إع ــادة هيكلة
الــنـظــم الـضــرائـبـ ّـيــة ،وكــذلــك التشريع
ّ
الستقاللية البنك املركزي.
ّ
ّ
ـوظ
والـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ّــت فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ــوس ـ ــع املـ ـلـ ـح ـ ّ
ملشروطية صندوق النقد الدولي ،أنه

ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﺻﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

ّ
بــات يحمل فــي ّ
سياسيًا
طياته ُبـعـدًا
ّ
ـرت ــب ع ـل ـيــه تـقـيـيــدٌ
واجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــا ،يـ ـت ـ
مل ـســاحــة ال ـس ـيــاســة ()Policy Space
ّ
الوطنية ( )Sovereigntyلدى
والسيادة
ُ
ال ــدول املـقـتــرضــة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
ـاالغــر،
َي ـشــرح كــورنـيــل ب ــان وكـيـ ِـفــن غـ ِ
ّ
البحثية «إع ــادة تقويم
فــي ورقتهما
األرث ــوذك ـس ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة :ص ـنــدوق
النقد الدولي منذ االنكماش العظيم»
ّ
ّ
أن دور الصندوق بات يتسم باإلهمال
ّ
لـتـنـ ّـوع ال ـظــروف املـحــلـيــة ،وبــااللـتــزام
الـعـنـيــد ب ـن ـظـ ّ
ـريــة ع ـقــائــديــة لـيـبــرالـيــة
جديدة للتنمية االقتصادية.
الـ ـتـ ـج ــرب ــة ّالـ ـع ــرب ـ ّـي ــة مـ ــع م ـش ــروط ـ ّـي ــة
صندوق النقد الدولي
تشير بيسان كساب في ورقتها «رسم
ّ
خرائط تدخل صندوق النقد الدولي
ّ
فــي الـعــالــم الـعــربــي» إل ــى أن مجموع

ّ
الصندوق نطاق
ع
وس
ّ
مشروطيته ُمتجاوزًا
التفويض األصلي له
لتشتمل على تحرير سوق
التجارة
العمل وتحرير
ّ
والقطاع المالي وخصخصة
الشركات المملوكة للدولة

الـ ـ ـق ـ ــروض امل ــال ـ ّـي ــة وح ـ ـ ــزم االئ ـت ـم ــان
ُ
واملـســاعــدة املـقـ ّـدمــة مــن قبل صندوق
النقد الدولي إلى البلدان العربية منذ
ّ
الشعبية مطلع
ان ــدالع االنـتـفــاضــات
الـعـقــد الـحــالــي وح ـتــى ع ــام  2016قد
بلغت  57.43مـلـيــار دوالر ،منها 42
مليارًا في عام  2016وحده.
ّ
ومنذ عام  2011لوحظ اتساع نطاق
م ـش ــروط ـ ّـي ــة الـ ـصـ ـن ــدوق ف ــي املـنـطـقــة
ّ
العربية ليبلغ عدد الشروط املرتبطة
ّ
بـتـمــويــل ال ـص ـنــدوق ل ـل ــدول الـعــربــيــة
ب ــن ع ــام ــي  2011و 2014ن ـحــو 331
شــرطــا (ان ـظ ــر ال ـ ّـرس ــم الـبـيــانــي الــرقــم
( ،))1فــي حــن بلغت قيمة الـقــروض
لهذه البلدان  15.43مليار دوالر خالل
ُ ّ ّ
ّ
الزمنية نفسها .ومن املؤكد أن
الفترة
ع ــدد ال ـشــروط قــد ارت ـفــع أضـعــافــا في
ّ
ً
املرحلة التي تلت عام  ،2014ألن دوال
ع ـ ّـدة ف ــي املـنـطـقــة ،وال سـ ّـيـمــا املـغــرب
ومصر والعراق واألردن وتونس ،قد
حصلت عـلــى ق ــروض مــن الـصـنــدوق
في عام .2016
وعـلــى غ ــرار مــا حـصــل ل ـلــدول النامية
ّ
الالتينية وأفريقيا
األخ ــرى ،كأميركا
جنوب الصحراء ،اقترن هــذا التمويل
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االستعانة به أسوأ الخيارات
ب ـم ـش ــروط ـ ّـي ــة س ـي ــاس ـ ّـي ــة ت ـس ـت ـنــد إل ــى
مـ ـ ـب ـ ـّـادئ «إج ـ ـ ـمـ ـ ــاع واش ـ ـن ـ ـطـ ــن» ال ـ ــذي
ُي ـم ــث ــل مـ ـس ـ ّ
ـودة طــرح ـهــا االق ـت ـص ــادي
اإلنـكـلـيــزي ج ــون ولـيــامـســون فــي عــام
 ،1989وملخصها ّ
األوامــر
يبي قائمة
ّ
ّ
وال ـن ــواه ــي ال ـت ــي ي ـت ـعــن ع ـلــى صــنــاع
ال ـ ـقـ ــرار فـ ــي الـ ـ ـ ــدول ال ـن ــام ـي ــة االل ـ ـتـ ــزام
بـ ـه ــا .اش ـت ـم ـل ــت هـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــروط عـلــى
«إصـ ـ ــاحـ ـ ــات» إلـ ــزامـ ـ ّـيـ ــة فـ ــي م ـج ــاالت
ّ
ع ـ ّـدة ،فــاتـخــذت شـكــل تــدابـيــر مختلفة
ٌ
ف ــي ج ـم ـل ـت ـهــا :خـ ـف ــوض ــات ه ــائ ـل ــة فــي
النفقات الحكومية ،وتوسيع القاعدة
ّ
الضريبية مع فرض ضرائب جديدة -
وال ّ
وتحقيق
سيما غير املباشرة منها-
ّ
االستقرار في سعر الصرف مع تبني
ّ
معدالت فائدة أعلى ،وتحرير التجارة
من خالل إزالة الحواجز غير الجمركية
ّ
امللكية ،وإلغاء
( ،)NTBوتحرير قوانني
ّ
قيود ســوق العمل كما القيود املالية،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى خـصـخـصــة ال ـشــركــات
اململوكة للدولة (.)SOE
ف ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ،إن ن ـط ــاق ال ـس ـيــاســات
االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ال ــواس ــع
ّ
الــذي تطاله مشروطية صندوق النقد
ّ
الدولي يعني في الواقع أن الصندوق
قد عمل على أن ُيصبح العبًا أساسيًا
ف ـ ــي عـ ـمـ ـ ُل ـ ّـي ــة صـ ـن ــع ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات فــي
ّ
قترضة ،وبالتالي يشكل بال
البلدان امل
ّ
ً
ش ـ ّـك عــامــا م ــؤث ـرًا فــي طـبـيـعــة النمط
االقتصادي فيها.
بــالـنـسـبــة إل ــى ل ـب ـنــان ،إن ال ـل ـجــوء إلــى
ص ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي م ـ ــن أج ــل
ّ
االقتصادية
معالجة تــداعـيــات األزم ـ ّـة
ّ
واملالية غير املسبوقة ،إنما هو ضرب
من املغامرة غير املعلومة النتائج ما
لــم يقترن التمويل بسياسات تندرج
ّ
ذاتـ ّـي املنشأ،
في إطــار َنموذج
تنموي ِ
َ
وواضـ ــح امل ـعــالــم واأله ـ ــداف ،ويـنـحــاز
بـشـكــل أس ــاس ــي إل ــى ح ـمــايــة الـحـقــوق
ّ
ّ
واالجتماعية للمواطنني
االقتصادية
واملواطنات.
ّ
التوجه
وال مناص مــن أن يقترن هــذا
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـقـ ـط ــاع ــات األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة
كـ ــال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة وال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم والـ ـحـ ـم ــاي ــة
االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة م ــن م ـق ـت ـض ـيــات خـفــض
اإلن ـف ــاق فــي إط ــار سـيــاســات التثبيت
ّ
ـإن ّ
أي
والـتـصـحـيــح الـهـيـكـلــي .لــذلــك ،ف ـ
شــراكــة مــرتـقـبــة بــن لـبـنــان وصـنــدوق
ُ
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ال ت ــراع ــي األول ــوي ــات
ّ
الـتـنـمـ ّ
ـويــة امل ــذك ــورة ٌسـتـتــرتــب عليها
ّ
ّ
فــي الـغــالــب إشـكــالــيــة تتعلق بتجريد
الوطنية من ّ
ّ
الحيز السياسي
السلطات
ّ
ّ
ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري ل ـت ـب ــن ــي سـ ـي ــاس ــة م ــال ــي ــة
ّ
ونـقــديــة قائمة على مــواجـهــة االتـجــاه
االنكماشي الحالي الذي طال ُ
أمده.
* تلجأ ال ــدول األع ـضــاء إلــى االق ـتــراض من
صندوق النقد الدولي بعدما تكون قد فشلت
 على األغلب  -في الحصول على قروضّ
التجاريني.
جديدة من الدائنني
** ي ـشــرح ري ـش ــارد ســويــدبــرغ فــي ورقـتــه
«مذهب الحياد االقتصادي لصندوق النقد
ّ
الــدولــي والبنك الــدولــي» أنــه ُيمكن فهم مبدأ
الـحـيــاد االق ـت ـصــادي فــي ض ــوء تفويضات
ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي وال ـب ـنــك ال ــدول ــي في
ّ
العاملية الثانية ،والتي
الحرب
مرحلة ما بعد
ّ
ت ـنـ ّـص عـلــى ّأن املـنــظـمـتــن يـجــب أن تعتنيا
ً
ّ
بالدرجة األولــى بالشق «االقـتـصــادي» بــدال
ّ
من الشق «السياسي» في العالم بعد الحرب.
ل ــذل ــك يـنـبـغــي أن ي ـك ــون ال ـص ـن ــدوق والـبـنــك
ّ
ْ
السياسية ،وأن يستندا
محايدين من الناحية
ّ
في قراراتهما إلى اعتبارات اقتصادية فقط
ً
عمال بنظامهما.
*** م ــرج ــع االق ـ ـت ـ ـبـ ــاس.2016 ,IMF :
Articles of Agreement. Washington
.DC. International Monetary Fund. p
Available at: http://www.imf.org/ .2
external/pubs/ft/aa/pdf/aa.pdf

األمجد سالمة
شـ ـه ــدت األس ــابـ ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة حــدي ـثــا
ّ
مـ ــطـ ــردًا عـ ــن ضـ ـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـع ــادة ثـقــة
امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ب ـل ـب ـنــان لـلـحـصــول
ـازم إلنـقــاذ اقتصاده
على التمويل ال ـ ّ
وجود
عن
النظر
وبغض
من االنهيار.
ّ
إمكانية إنـقــاذ فــي هــذه املــرحـلــة ،فإنه
ال بـ ّـد مــن أن نفهم أن تمويل املجتمع
الدولي ،الذي يسعى البعض لتحويله
إل ـ ــى م ـط ـل ــب وطـ ـ ـن ـ ـ ّـي ،لـ ــن ي ــأت ــي عـلــى
شـكــل ت ـبــرعــات أو ه ـب ــات .ب ــل سيأتي
عـبــر بــرنــامــج هــو حــزمــة مــن الـقــروض
س ـي ـقـ ّـدم ـهــا صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ـ ّـي،
ُ
مرفقة بـشــروط  -تــدعــى هــذه العملية
ّ
اللبنانية
«املشروطية»  -ال ّبد للدولة
من تنفيذها.

لوم الهدف السهل

ّ
قبل تبني خيار السعي للحصول على
الـتـمــويــل مــن ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي،
ّ
عـلـيـنــا أن نـتـنـ ّـبــه إل ــى أن ال ـص ـنــدوق،
ّ
ّ
ّ
املؤسسات املالية الدولية،
وغيره من
غــال ـبــا م ــا ت ـل ــوم ال ــدول ــة امل ــدي ـن ــة على
مـ ـسـ ـت ــوى اإلس ـ ـتـ ــدانـ ــة الـّ ـع ــال ــي الـ ــذي
أصبحت عليه ،كما يــوضــح جوزيف
ستيغليتز في كتابه «إنجاح العوملة».
بينما يجب أن ُيـشــرك املـقــرضــون في
تـحـ ّـمــل امل ــام ــة؛ فـلـقــد أق ّــرض ــوا مبالغ
ك ـب ـي ــرة ل ـ ــدول لـ ــم ي ـت ـح ــق ـق ــوا ب ـع ـنــايــة
مل ـعــرفــة م ــا إذا ك ــان ــت س ـت ـكــون قـ ــادرة
ّ
على ال ـســداد .ويضيف ستيغليتز أن
البلدان النامية الفقيرة ضحايا سهلة
ّ
ألي شـخــص أو جـهــة تبيع الـقــروض،
التغاضي عــن عــدم التكافؤ
يمكن
وال
ّ
ّ
واملتمرس واملدين
بني الــدائــن املحنك
األقل دراية.
وت ـص ـبــح هـ ــذه ال ـع ـم ـلـ ّـيــة أك ـث ــر ظلمًا
ّ
إذا ّ
تنبهنا إلــى أن الـقــروض الدولية
ت ـص ـب ــح الـ ـب ــواب ــة الـ ـت ــي مـ ــن خــال ـهــا
تواجه دولة نامية قوة صندوق النقد
الدولي ،كما يشرح ستيغليتز .وغالبًا
َ
خيارين سيئني:
ما يتمزق البلد بني
ّ
التخلف عن السداد ،الذي يجلب معه
الـ ـخ ــوف م ــن االن ـه ـي ــار االق ـت ـص ــادي،
أو قـ ـب ــول ت ـم ــوي ــل ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد،
الـ ــذي س ـي ــؤدي إل ــى ف ـق ــدان الـسـيــادة
ّ
االقتصادية .ويضيف أن مشروطية
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي تـ ـق ـ ّـوض
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ع ـبــر م ـطــال ـب ـتــه بنقل
السياسة النقدية من أيدي املسؤولني
ال ــذي ــن وص ـل ــوا إلـ ــى م ــراك ــزه ــم عبر
العمليات السياسية الديمقراطية
وتسليمها إلى «خبراء» .ولكن من
سيستحوذ على السيادة املفقودة؟
ّ
الواليات املتحدة سيدة الصندوق
يـشــرح تــومــاس أوتـلــي وجايسون
ي ــاك ــي ،ف ــي دراس ـت ـه ـم ــا «امل ـصــالــح
األم ـي ــرك ـيــة وع ـم ـل ـيــة اإلق ـ ـ ــراض في
صندوق النقد الدولي» ،كيف وإلى
ّ
أي م ــدى تسيطر ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
ع ـل ــى آلـ ـي ــات ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ّف ــي ه ــذا
الصندوق ،عبر ممارسة النفوذ على
ات ـفــاق ـيــات «امل ـش ــروط ـي ــة» .وي ـت ـصـ ّـرف
الـسـيــاسـيــون األمـيــركـيــون عـلـنــا ،كما
ّ
لـ ــو أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ت ـم ــارس
نفوذها على اتفاقيات «املشروطية».
ف ـقــد أقـ ـ ّـر ال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي ما
ال يـقــل عــن  60تـشــريـعــا تـطـلــب من
مـمـثـلـهــا ف ــي ال ـص ـنــدوق اس ـتـخــدام
ات ـف ــاق ــات «املـ ـش ــروطـ ـي ــة» لـتـحـقـيــق
أهــداف أميركية ّ
محددة .واألهــداف
ّ
َ
ع ــادة تتعلق بالسياستني املالية
والخارجية.
ّ
وي ـض ـي ــف أوتـ ـل ــي وي ــاك ــي أن بـعــض
ّ
الـحـكــومــات الـتــي تتجه إلــى صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي تـحـصــل ع ـلــى ق ــروض
ّ
أك ـب ــر م ــن غ ـيــرهــا ،وأن األدل ـ ــة تشير
بقوة إلى أن املصالح املالية األميركية
ّ
مهمة .فصندوق النقد يـقـ ّـدم قروضًا

لـلـبـلــدان املـثـقـلــة بــالــديــون لـلـمـصــارف
التجارية األميركية ،أكبر مما ّ
يقدمه
للدول األخرى .وكذلك ّ
يقدم الصندوق
ق ــروض ــا أك ـب ــر ل ـل ـح ـكــومــات املـتـحــالـفــة
مع الــواليــات املتحدة .وباإلضافة إلى
ّ
هـ ّـذا ،فــإن لـلــواليــات املتحدة استخدام
ّ
ح ــق الـنـقــض ض ــد الـعــديــد مــن ق ــرارات
الصندوق .وبالتالي ،ال يمكن ّ
ألي مدير
ّ
دون
للصندوق اتخاذ قرار رئيسي من ّ
تـصــريــح مــن ه ــذه ال ــدول ــة .هـكــذا تــؤثــر
الواليات املتحدة على عملية املساومة
امل ـح ـي ـطــة ب ـت ـص ـم ـيــم ال ـب ــرن ــام ــج ال ــذي
ّ
سـ ُـي ـقـ ّـدم ل ـلــدول املــدي ـنــة .حـيــث يتمتع
املدير التنفيذي األميركي بهذا التأثير
م ــن خـ ــال ال ـع ـمــل م ــع وزارة ال ـخــزانــة
األم ـيــرك ـيــة لـتـطــويــر م ــواق ــف أمـيــركـيــة
ّ
محددة،
بشأن اتفاقيات «مشروطية»
ث ــم االج ـت ـمــاع م ــع مــوظـفــي الـصـنــدوق
وأع ـضــاء املـجـلــس التنفيذي اآلخــريــن
خالل مرحلة تصميم البرنامج.

خبراء ...ال خبراء

ّ
وبــاإلضــافــة إلــى أن الــدولــة ستفقد
سيادتها االقـتـصــاديــة ،فــا ضمان
ّ
ّ
السيادية
أن من سيتسلم القرارات
يجب أن يفقه خصوصيات البالد
ً
املـ ـقـ ـت ــرض ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــادهـ ــا .ف ـم ـث ــا،
بــرامــج ال ـص ـنــدوق مـصـ ّـمـمــة ّ
لتلبي
الـقـنــاعــات األم ـيــركـ ّـيــة فــي اسـتـقــرار
ّ
ّ
والتكيف الهيكلي،
االقتصاد الكلي
ملا فيهما من توسيع لالقتصادات
القائمة على السوق لتشمل العالم
الـنــامــي ،كما يـشــرح أوتـلــي ويــاكــي.
بـيـنـمــا ال ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـلـ ّـيــة لـلـبـلــدان
الـســاعـيــة مل ـســاعــدة ص ـنــدوق النقد

أنجل بوليغان ــ المكسيك

قد تكون مختلفة ّ
كليًا.
وي ـس ـت ـف ـي ــض االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ج ـي ـف ــري
ســاكــس فــي تـشــريــح ه ــذه امل ـســألــة في
كـتــابــه «نـهــايــة الـفـقــر» .فيشير إل ــى أن
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ي ــرك ــز عـلــى
مجموعة ضيقة للغاية مــن القضايا
ّ
واملعوقات التي تعترض
مثل الفساد
املشاريع الخاصة والعجز في امليزانية
وم ـل ـك ـيــة ال ــدول ــة ل ــإن ـت ــاج ووس ــائ ـل ــه.
ّ ّ
ويفترض الصندوق أيضًا أن كل أزمة
م ــن األزمـ ـ ـ ــات ت ـش ـبــه األخ ـ ــري ـ ــات .وق ــد
اس ـت ـعــان «ب ــوص ـف ــة» م ـ ّ
ـوح ــدة بقائمة
خـفــض امل ـيــزان ـيــات وت ـحــريــر الـتـجــارة
وخـصـخـصــة ال ـش ــرك ــات امل ـم ـلــوكــة من
ال ــدول ــة ،مــن دون ّ
أي اعـتـبــار للسياق

ال يمكن ّ
ألي ّمدير في صندوق
النقد الدولي اتخاذ قرار رئيسي
من دون تصريح من الواليات
ّ
المتحدة األميركية
ّ
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـطـ ـب ــع كـ ـ ـ ــل دولـ ـ ـ ـ ــة وأزم ـ ـت ـ ـهـ ــا.
ّ
امللحة
فيتجاهل الصندوق املشكالت
ال ـتــي تـشـمــل مـصــائــد الـفـقــر وال ــزراع ــة
واملناخ واملــرض والنقل ،وهي مشاكل
ّ
تقوض التنمية.
ّ
ّ
ومـ ــن ال ـت ـب ـعــات ال ـس ـل ـبــيــة والـعـكـســيــة
ّ
األساسية التي يواجهها ّ
أي اقتصاد
يـتـعــافــى عـبــر بــرامــج ص ـنــدوق الـنـقــد،
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـ ـخـ ــارجـ ـ ّـي.
فـ ـيـ ـش ــرح ِن ـ ْـيـ ـث ــن ِجـ ـنـ ـس ــن ،فـ ــي بـحـثــه
«األزم ـ ــة والـ ـش ــروط ورأس امل ـ ــال» ،أن
بـ ــرامـ ــج ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ي ـم ـك ــن أن ت ــزي ــد
وت ـي ــرة اس ـت ـب ــدال ال ـق ــادة الـسـيــاسـيــن
ع ـب ــر ردود ال ـف ـع ــل االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ضــد
ش ــروط الـصـنــدوق امل ـق ـ ّ
ـررة .ويمكن أن
يترجم دور القيادة هــذا في تغييرات
جـ ّ
ّ
تضر
ـذريــة فــي الـسـيــاســة يمكن أن
ّ
املستثمرين متعددي الجنسيات.
وي ـض ـيــف ســاكــس أن ص ـن ــدوق الـنـقــد
ّ
ّ
تنموية
الدولي نــادرًا ما اتخذ أهدافًا
مـ ـح ـ ّـددة ك ـم ـعــاي ـيــر لـلـحـكــم ع ـلــى أداء
الــدولــة .يتم الحكم على الـبـلــدان على
أسـ ـ ــاس م ــدخ ــات ال ـس ـي ــاس ــة ،ول ـيــس
مخرجاتها .وقــد ُيطلب مــن الحكومة
خفض عجز ميزانيتها بنسبة %1
من إجمالي الناتج املحلي،
ُ
ويـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ّمــا
إذا ك ــان ــت تـنــفــذ
ه ـ ـ ــذا ال ـت ــدب ـي ــر
أم ال ،ولـيــس
على مفعول

ال ـت ــدب ـي ــر ف ــي إنـ ـت ــاج نـ ـمـ ـوًا أسـ ـ ــرع أو
ًّ
انحسارًا للفقر أو حــا ألزمــة الديون.
والنتيجة هــي الـسـقــوط فــي نقاشات
شـكـلـ ّـيــة ح ــول تنفيذ سـيــاســة معينة،
ولـ ـي ــس ح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ــت س ـيــاســة
صـحـيـحــة .وال ـس ـيــاســات ت ـبــدو ثابتة
ومـ ّ
ـوحــدة دائـمــا وتتمحور حــول أربــع
مشاكل مفترضة هي :ضعف الحوكمة،
التدخل الحكومي املفرط في األسواق،
اإلنـ ـف ــاق ال ـح ـكــومــي املـ ـف ــرط ومـلـكـيــة
الـ ــدولـ ــة املـ ـف ــرط ــة .ف ـت ـص ـبــح ع ـن ــاوي ــن
الـ ـح ــوكـ ـم ــة وال ـخ ـ ّص ـخ ـص ــة وت ـح ــري ــر
األسـ ـ ـ ــواق وال ـت ـق ــش ــف ه ــي ال ـع ـنــاويــن
الغالبة على البرامج.

ّ
التقشف :الخطأ القاتل

ّ
ال ـت ـقــشــف ه ــو أس ـ ــوأ ال ـع ـن ــاوي ــن الـتــي
تـ ـط ــرحـ ـه ــا ب ـ ــرام ـ ــج ص ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الـ ــدولـ ـ ّـي .ف ـفــي  2010ن ـشــر راي ـن ـهــارت
 روغـ ـ ــوف دراسـ ـ ــة «الـ ـنـ ـم ــو ف ــي زم ــنال ــدي ــن» ،وق ــد ح ــاج ــج ال ـبــاح ـثــان عبر
ّ
ّ
منهجية تـجــريـبـ ّـيــة ،ب ــأن بـلــوغ الــديــن
ّ
ّ
الـخــارجــي اإلجـمــالــي ّ  %60مــن الناتج
ّ
ّ
اإلجمالي ،يخفض نسبة النمو
املحلي
ّ
ّ
ال ـس ـن ــوي  .%2وي ـض ـي ـفــان أن ارت ـفــاع
الــديــن ال ـخــارجـ ّـي اإلج ـمــالـ ّـي إلــى ّ%90
ّ
ّ
اإلجمالي ،يخفض
املحلي
من الناتج
الـنـمــو ال ـس ـنـ ّ
ـوي إل ـ ّـى  .%0.1ل ــذا يزعم
داعمو سياسة التقشف أن ّالـ %90هي
النسبة التي يجب أن تتوقف عندها
االسـ ّ ـت ــدان ــة ويـ ـب ــدأ ال ـع ـم ــل بـسـيــاســة
التقشف لخفضها.
وب ـع ــد ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ال ـب ـي ــان ــات ال ـتــي
اع ـت ـمــد ّعـلـيـهــا راي ـن ـه ــارت  -روغـ ــوف،
ت ـ ـبـ ـ ّـن أن ـ ـه ـ ـمـ ــا أخ ـ ـطـ ــآ ف ـ ــي ال ـب ــرم ـج ــة
واستبعدا انتقائيًا البيانات املتاحة
والترجيح غير التقليدي لإلحصاءات
ّ
املنهجية
املوجزة .بمعنى آخر تصبح
التجريبية غير ذات ّ
ّ
حجة ،كما حاجج
توماس ِهرندون ومايكل آش وروبرت
ب ــول ــن .فـعـنــد اسـتـعـمــالـهــم الـبـيــانــات
ّ
بشكل صحيح وكامل وجدوا أن نسبة
الـ ــ %90ت ـ ّ
ـؤدي إلــى نسبة نـمـ ّـو سنوي
بقيمة  %2.2وليس  !%0.1وباإلضافة
ّ
الجلية ،انتقد الكثير
إلى هذه األخطاء
من االقتصاديني ّ -
أهمهم راندل راي -
ّ
الثنائي راينهارت  -روغوف
استعمال
ّ
ّ
منهجية تساوي نوعية البيانات عبر
قــرون وأنظمة تبادل مختلفة وأنــواع
ّ
واملحلية،
دي ــون بالعمالت األجـنـبـ ّـيــة
وكــذلــك تتجاهل نـظـ ّ
ـريــات جــديــدة في
عالم النقد املعاصر.
وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ي ـن ـط ـلــق اق ـت ـص ــادي ــون
آخ ـ ــرون م ــن أن ض ـعــف ال ـن ـمـ ّـو يـسـ ّـبــب
ازديـ ـ ــاد نـسـبــة ال ــدي ــن لـلـنــاتــج املـحـلـ ّـي
ّ
ّ
اإلجمالي ،وليس العكس ،وأن العالقة
ال ـس ـب ـب ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ح ـ ـ ــاول ال ـث ـن ــائ ــيّ
راينهارت  -روغــوف تثبيتها
ّ
إنـ ـم ــا ه ــي م ـع ـك ــوس ــة .وك ـمــا
يفترض االقتصاد الكينزيّ
ّ
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ـ ّ
ـدي ،ف ـ ـ ـ ــإن اإلن ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام يـ ـسـ ـه ــم فـ ـ ــي ت ــوس ـي ــع
حـ ـج ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ونـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـوهّ ،م ــا
ّ
ّ
املحلي
يقلص نسبة الدين للناتج
ّ
اإلجمالي ،بينما يجب أن ّتلجأ
ال ــدول لسياسات التقشف
ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت االزدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
االقـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـادي ت ـ ـف ـ ــادي ـ ــا
ّ
للتضخم.
ّ
ورغم كل االنتقادات لدراسة راينهارت
ونتائجها ،ال
 روغ ــوفّ
ت ــزال سـيــاســة ّ التقشف
ُ
ّ
تـسـ ّـوق على أنـهــا الحل
األن ـ ـجـ ــع فـ ــي م ــواج ـه ــة
الـ ـت ــراج ــع واالنـ ـهـ ـي ــار
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ،وت ـتــم
ّ
امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــأن
األخ ـ ـطـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فــي
ّ
ال ـب ـحــث ت ـت ـعــلــق بقيمة
االن ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاض ف ـ ـق ـ ــط،

ول ـيــس بــأصــل وج ـ ــوده .ورغ ــم الكثير
م ــن األوراق ال ـب ـح ـثـ ّـيــة ال ـت ــي نـشــرهــا
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ـ ّـي ،وال ـتــي تـعـ ّـدد
اآلث ــار السلبية ّ امللموسة الناتجة عن
سـيــاســات التقشف فــي العقد األخـيــر،
ّ ّ
إل أن ال ـص ـنــدوق ل ــم يـغـ ّـيــر «الــوصـفــة
ّ
ّ
ال ـس ـح ــري ــة» ،وال ي ـ ــزال ي ــدف ــع بــات ـجــاه
ّ
السياسات كلما وجد نفسه أمام
هذه
ّ
اق ـت ـص ــاد م ـت ـعــثــر ي ـب ـحــث ع ــن ق ــروض
وحلول.
وه ـ ــذا ال ـع ـن ــاد ظ ـهــر ج ـلـ ّـيــا ف ــي م ــاوي
ال ـت ــي ع ـص ـفــت ب ـه ــا األزم ـ ـ ــة ف ــي نـهــايــة
الـتـسـعـيـنـ ّـيــات .وع ـنــدمــا ح ــاول ــت طلب
امل ـســاعــدة م ــن ال ـص ـن ــدوق ،ك ــان شــرطــه
ُ
تـطـبـيــق ال ــو ّص ـف ــة املـ ـعـ ـت ــادة .ط ـل ــب من
ّ
م ــاوي الـتـقــشــف ،حــتــى فــي مصاريف
ّ
االستراتيجية
إدراة تخزين الـحـبــوب
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـم ـن ـح ـهــا مـ ـخ ــزون ــا مــن
الحبوب ملواجهة الطوارئ واالنخفاض
في اإلنتاج .كانت ذريعة الصندوق أن
هذه اإلدارة غير ّ
فعالة ومصاريفها أكثر
ّ
االق ـت ـصــاديــة .وم ــن ضمن
مــن جــدواهــا ّ
م ــا طــالــه ال ـت ـقــشــف ب ــرام ــج دع ــم زراع ــة
الـ ـ ــذرة ل ـل ـعــائــات األك ـث ــر ف ـق ـرًا .وخ ــال
سنة واحــدة من هــذه السياسات هوى
ّ
كارثية فيما
إنتاج الذرة إلى مستويات
اضطرت إدارة تخزين الحبوب إلى بيع
ّ
ّ
ما تخزنه في األسواق لتتمكن من دفع
مـصــاريـفـهــا بـعــدمــا اقـتـطـعــت بـنــودهــا
م ــن املـ ــوازنـ ــة .امل ـجــاعــة ضــربــت م ــاوي
وت ـس ـ ّـب ـب ــت بـ ـم ــوت  1500ش ـخ ــص فــي
ّ ،2002إل أن الصندوق ّ
أصر على تنفيذ
س ـيــاســاتــه .ل ـكــن ب ـعــد ت ـفــاقــم امل ـجــاعــة،
قـ ّـررت الحكومة إعــادة دعم زراعــة الذرة
فارتفع اإلنتاج إلى فائض مليوني طن
في السنة خالل فترة سنتني.

وصفة للبنان

ّ
ّ
انطالقًا من كــل ذلــك ،يحق السؤال عن
م ـص ـيـ ّـر ل ـب ـن ــان إذا ُس ـم ــح ل ـل ـص ـنــدوق
الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي األزم ـ ـ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة .مـ ــاذا
سيحصل إن فــرض علينا الـصـنــدوق
ّ
التخلي عن دعم الطحني أو املحروقات
أو ال ـ ـ ـ ــدواء (وتـ ــأمـ ــن مـ ـص ــرف ل ـب ـنــان
الع ـت ـم ــادات بـسـعــر ال ـص ــرف الــرسـمــي
هــو لدعم لهذه الـسـلــع)؟ مــاذا سيكون
ّ
الشرائية في
مصير قــدرة اللبنانيني
حال ُرفع الدعم عن الكهرباء؟ أو وضع
ّ
الصحي إذا جــرت تصفية
اللبنانيني
(أو خـصـخـصــة) ال ـص ـن ــدوق الــوطـنــي
للضمان االجتماعي؟
على األرجح ،لن يأخذ خبراء الصندوق
ب ــاالعـ ـتـ ـب ــار ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ال ـخــاصــة بـلـبـنــان ،ول ــن يـتـنـ ّـبـهــوا إلــى
ن ــوعـ ـي ــة وبـ ـنـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـه ـ ــاك ،وإل ـ ــى
ال ـشــرائــح املـسـتـفـيــدة مــن أنـ ــواع الــدعــم
(وهــي قليلة باملناسبة) ،وسيذهبون
ّ
ـدواء امل ـف ـض ــل واملـ ـعـ ـت ــاد:
ب ــاتـ ـج ــاه الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوكـمــوا ،وتقشفوا ،وخصخصوا ما
حـ ّ ِ
تـبــقــى مــن ال ــدول ــة .واألرج ـ ــح أي ـضــا أن
من ّ
للصندوق كخيار وحيد ،لن
يروج
ّ
يطرح خيار التوقف عن السداد كخيار
ّ
ج ـ ّـدي .فـلــن يـشــرحــوا أن ع ــدم انـخــراط
ّ
ّ
ّ
تجارية واستثمارية غربية،
مصارف
وأم ـي ــرك ـ ّـي ــة تـ ـح ــديـ ـدًاّ ،ف ــي االس ـت ـث ـمــار
ّ
سيخفف من حافزية
السيادي
َبديننا
ّ
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ل ـل ـتــدخــل (ك ـم ــا شــرح
ّ
وأن عدم وجود قوانني
أوتلي وياكي)ّ ،
ّ
دولية تحكم التوقف عن سداد الديون
ّ
السيادية يحصر العواقب بالسوق.
نحن لسنا بحاجة إلى صندوق النقد
لـيـمـ ّـولـنــا ملـعــالـجــة األزمـ ــة ،بــل يمكننا
إدارتـ ـ ـه ـ ــا ب ــأن ـف ـس ـن ــا ،وال س ـي ـم ــا إذا
ّ
السيادي ّ
وقررنا
حافظنا على الـقــرار
تحميل الدائنني نسبة من املسؤولية
أيضًا ،وتوقفت الدولة عن السداد .ملاذا
نطالب بــه إن كانت حافزيته للتدخل
س ـت ـكــون ل ـض ـمــان امل ـصــالــح الـسـيــاســة
الخارجية للواليات املتحدة؟

