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الملف
جورج شاهني

صندوق النقد الدولي :اإلجماع الوطني
شرط ّ
بت أي مساعدة للبنان
يف عز املفاوضات الجارية بني لبنان وصندوق النقد الدويل ،تتوجه االنظار اىل املؤسسة املقرضة واملانحة لفهم شكل ومضمون
العالقة التي تربطها بلبنان ،وكيفية اتخاذ القرار فيها ودورها الدويل ،واالمكانات التي ميكن ان يحظى بها لبنان يف مواجهة
اسوأ ازمة نقدية واقتصادية واجتامعية يعاين منها منذ االستقالل
طرحت االسئلة عن ماهية العالقة التي
تجمع لبنان بصندوق النقد الدويل وآلية
املفاوضات الجارية عىل اكرث من مستوى،
بعدما بلغت مرحلة البحث مع لجنة تقيص
الحقائق النيابية التي اقرتحت صيغة جديدة
لتوحيد ارقام الخسائر املقدرة بعد حصول
خالف بني الحكومة ومرصف لبنان .هل
مثة منفذ من املأزق الذي بلغه لبنان ،وهل
سيكون الصندوق معربا اىل مرحلة جديدة
تقود البالد اىل خارج النفق؟

انها املرة االوىل التي يلجأ فيها لبنان اىل هذه
املؤسسة الدولية طلبا للعون التقني واملايل
الرسيع ،ملواجهة االزمة الناجمة عن ترددات
االزمة النقدية ،وفقدان العمالت الصعبة،
والتعرث الذي اصاب امليزانية العامة ،وتصحيح
الخلل يف امليزان التجاري ،والبحث عن كيفية
تعويض الخسائر التي مني بها مرصف لبنان
والقطاع املرصيف ،وما بلغه حجم الدين العام
وما اصاب القطاع العام من تضخم .عدا عن
مكافحة الفساد ،واعادة النظر يف االنظمة

انشئ صندوق النقد الدويل عام  1944مببادرة امريكية – بريطانية.

االجتامعية واالقتصادية واملالية املعمول بها.
يف العام  1944انشئ صندوق النقد الدويل
مببادرة امريكية – بريطانية ،ومبشاركة 42
دولة من بينها لبنان ،بهدف مواجهة ازمة
الكساد العاملي وضعف النمو الناجم عن
فرض التعرفات الجمركية يف اعقاب الحرب
العاملية الثانية ،وما عرف بحرب العمالت
التي انعكست تدهورا اقتصاديا ونقديا
يف الكثري من بلدان العامل .كذلك من اجل
تنسيق السياسات االقتصادية الدولية وضامن

الواليات املتحدة واليابان هام االكرث حقا يف التمثيل واالكرث قوة يف التصويت.

ايصال االمدادات اىل جميع البلدان ،ومواجهة
االحتكار العاملي ،ومنع االنهيار الدويل
املرتقب بعدما بات عىل حدود بعض الدول.
عىل هذه الخلفيات ،التقت الدول الـ 44يف
مؤمتر عقد يف مدينة نيوهامشري يف الواليات
املتحدة االمريكية لتأسيس الصندوق يف
مرحلة تأسس فيها البنك الدويل ،وهو ما
يثري االلتباس عند الحديث عن املؤسستني
الدوليتني اللتني وجدتا الغراض مختلفة متاما.
فالبنك مؤسسة اكرب بكثري من الصندوق،
ويضم اكرث من  15الف موظف ،فيام يجمع
الصندوق حواىل  3000موظف .يعتمد البنك
يف متويله عىل مساهامت الدول وعرب اصدار
سندات متويل ،فيام يجري متويل الصندوق
عرب اسهم تشرتيها الدول ،وميكن ان يضاف
اليها اي متويل طارىء مصدره البنوك املركزية
يف الدول املنتسبة اليه.
تختلف ايضا اهداف املؤسستني .فالبنك
الدويل انىشء من اجل اعادة بناء اوروبا
بعد الحرب واقامة الجسور واملستشفيات
واملنشات العامة قبل ان تتوسع مهامه لتشمل
دول العامل .وهو يقدم القروض آلجال طويلة
ومتوسطة وبفوائد تشجيعية .اما صندوق
النقد ،فيقوم بالتدخل يف حال وقوع اي خلل
يف امليزان التجاري يف اي دولة من اجل اعادة

من املهم التنبه
الى الفارق بني البنك
الدولي وصندوق النقد
فلكل دوره ومهمته

التوازن .يف حاالت فقدان العمالت وحامية
سعر الرصف وتضخم حجم الدين العام ،يضع
الصندوق والدول املعنية برنامج تعاون لبناء
اسرتاتيجيات جديدة تؤسس لتقدميات مادية
تصحح الخلل القائم.
يعتمد صندوق النقد الدويل يف مهامه عىل
ثالثة انظمة مرتابطة ومتامسكة ال ميكن
الفصل يف ما بينها:
 اولها الرقابة .ذلك ان اي بلد عضو يفالصندوق يخضع النظمة الرقابة املشددة
التي متارسها ادارة الصندوق ،وتصدر تقريرا
سنويا شامال يتناول اقتصادات الدول من
اعضائه ،كام يصدر تقريرين سنويا عن
اوضاع كل بلد من اعضائه .يشارك ممثل عن
كل دولة يف لقاء سنوي عىل االقل يخصص

ملناقشة هذه التقارير العامة والخاصة ،بغية
الوقوف عىل اوضاع بلدانهم االقتصادية
والسياسات املالية املعتمدة ويتلقى النصائح
يف شأنها ،فاما يعمل بها او يتجاهلها .علام
ان حكومات بعض الدول تتحفظ عن نرش
هذه التقارير وترغب يف اخفائها عن شعبها
او تنرشها مجتزأة .فاالمور تعود اىل خيارات
هذه الحكومات وظروفها وطريقة ادارتها
لشؤونها الداخلية.
 ثانيها ،سياسة االقراض ،وهي آلية تلجأ اليهاالدول التي تحتاج اىل الدعم ملواجهة املصاعب
الناجمة احيانا عن نقص يف العمالت االجنبية
واالزمات املتعلقة بعملتها الوطنية ،وحجم
الدين العام او سياسة الفوائد .عندها يتوىل
فريق من الصندوق مهمة التثبت مسبقا
من قدرة البلد طالب املعونة عىل االيفاء
بالتزاماته السنوية تجاه الصندوق وقدرته
عىل تسديد االقساط املرتتبة عليه.
 ثالثها ،الدعم التقني واالستشاري الذييقدمه الصندوق العضائه من الدول يف
حاالت مختلفة .قد يكون هذا الدعم
لتصويب سياسات مالية او نقدية معتمدة
وتحسني بيئة االعامل .كام يف حال تعرض
البلد اىل صدمة مفاجئة او جائحة قد تكون
ناجمة عن هزة ارضية او زلزال كام التقلبات
يف اسعار النفط او ازمة بيئية ،مثل الكورونا او
ما يشبهها ،وميكن عندها سحب مبلغ فوري
ومحدد كخط ائتامين من حصته يف الصندوق.
للصندوق هيكلية مركزية يف مقره يف واشنطن
واخرى اقليمية وفرعية موزعة عىل القارات،
ومعظم اعضائه يف الدول الـ 189يتمثلون فيه
مبحافظي البنوك املركزية كممثلني طبيعيني،
ورمبا اختارت بعض الدول ان يكون وزراء
املال او االقتصاد اعضاء ممثلني لهم ،يلتقون
مرة يف السنة عىل االقل من اجل تقويم
املؤرشات املالية والنقدية يف العامل كام يف كل
دولة من الدول االعضاء .هؤالء املندوبون
يشكلون الهيئة الناخبة التي تختار من ميثل
تجمعاتهم ودولهم يف مجلس تنفيذي من
 24عضوا ،يجتمع دوريا مرتني يف االسبوع
برئاسة املدير العام للصندوق الذي يعاونه
ثالثة نواب يشكلون االدارة العليا للمؤسسة،
ويرشفون عىل فريق كبري من اصحاب
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الخربات واالختصاصات املالية والقانونية
واالدارية يضم نحو  3000موظف من
مختلف القارات والدول.
تتكون مؤونة الصندوق املالية من االكتتاب
بالسندات التي تشرتيها الدول االعضاء،
وتحتسب نسبها قياسا بحجم قدراتها
االقتصادية .لذلك ،فهي تحصل عىل نسبة
من االصوات بالتوازي مع عدد سنداتها من
االسهم ومدى مشاركتها يف برامج التمويل.
فاذا كانت الواليات املتحدة االمريكية واليابان
تتقدمان الالئحة اليوم ،وتعتربان من االكرث
حقا يف التمثيل واالكرث قوة بالتصويت
يف املسائل الحساسة واملراحل النهائية،
فان الجديد يقول ان موقعهام املتقدم
مهدد جديا يف ظل القوة التي تتمتع بها
االقتصادات الصاعدة السيام تلك التي
تتميز بها الصني ومجموعة دول الربيكس
التي ستنال حصة يف الصندوق عىل حساب
الحصة االمريكية .يف هذا السياق ،ال ميكن
تجاهل املوقع الذي بلغته اململكة العربية
السعودية اخريا .فقياسا بحجمها االقتصادي،
نالت مقعدا دامئا يف املجلس التنفيذي ،فيام
تتمثل الدول االخرى عرب تفاهامت تقود
اىل تشكيل مجموعات اقليمية حال املغرب
وتونس والجزائر عىل سبيل املثال ،وهي التي
جمعت قواها وحصصها ليكون لها مقعد
ميثلها مجتمعة يف هذا املجلس.
عىل هذه االسس يعمل صندوق النقد يف
خدمة الدول التي تنتسب اليه ،وعىل هذه
الخلفيات مل ير لبنان بدا من التوجه اليه،
طالبا منذ مطلع العام دعمه التقني واملادي
للخروج من ازمته املالية والنقدية ،وتجاوز
مرحلة التعرث الذي تسبب به فقدان العمالت
االجنبية وتقنينها اىل درجة مل يشهد لها مثيال
منذ االستقالل .االخطر ان كل ذلك تزامن مع
وصول جائحة الكورونا اىل لبنان لتزيد من
خطورة الوضع الذي انعكس عىل مختلف
وجوه الحياة اليومية للبنانيني.
بالتزامن مع منو جائحة كورونا يف العامل،
وما فرضته من استعدادات للمواجهة ،بدأ
الصندوق النظر يف الكثري من طلبات التدخل
يف دول عدة .يف مرحلة الذروة ،من جراء
اعالن حال الطوارىء ملواجهة تردداتها ،طلب
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لبنان بداية ايار املايض تدخل الصندوق
ملساعدته عىل تجاوزها ومعها ما يعانيه من
ازمة نقدية غري مسبوقة .عىل هذه االسس،
بدأت االتصاالت املعلنة بعد مرحلة من
املفاوضات غري الرسمية جرت بعيدا من
االضواء قبل التقدم بالطلب الرسمي ملبارشة
املفاوضات بني الحكومة اللبنانية ممثلة
بوزارة املال وحاكمية مرصف لبنان ووفد
من الصندوق ملعاينة حجم االزمة النقدية
واملالية وانعكاساتها عىل مختلف القطاعات
ومعها مؤسسات الدولة ،من اجل تحديد
الخسائر التي مني بها مرصف لبنان خصوصا
والقطاع املرصيف عموما ،وما بلغه الدين
العام بوجهيه الداخيل والخارجي.
من دون الدخول يف شكل املفاوضات الجارية
وما هو مطروح للبحث وما هو منتظر يف
نهايتها ،يحتفظ مسؤولو الصندوق بحجم
كبري من الصمت والرسية يف مقاربة ما بلغته
املفاوضات مع لبنان ،وتحديدا تجاه ما يجري
يف اللقاءات املشرتكة وتحايش الدخول يف اي
تفاصيل .لذلك ،اكتفوا حتى اليوم باالشارات
التوصيفية للوضع كالقول بأنه صعب ،قياسا
مبا هو مطلوب من اصالحات معقدة يف
كثري من القطاعات التي تتناول مختلف
وجوه االزمة .وهو ما يحول دون توافر اي
معلومات رسمية عام تحقق بعد مجموعة
اللقاءات حتى اليوم ،وال تلك املرتتبة عليها،
علام انها مسرية شاقة وصعبة وطويلة االمد
وستأخذ وقتا ال ميكن قياسه من اليوم.
فيام اعرتف احد كبار املسؤولني يف الصندوق
بحجم االزمة اللبنانية وتعقيداتها ،لفت
يف ورشة عمل نظمتها املؤسسة منتصف
حزيران املايض وشاركت فيها "االمن العام"
بالوسائل االلكرتونية عرب تطبيق زوم ،لفت
اىل ان الصندوق وجد ملساعدة اعضائه،
والتدخل يف االزمات املعقدة ملد يد العون
التقني والفني كام املادي .فلبنان من الدول
االعضاء التي حظيت بسلسلة من التقارير
الدورية التي وضعها الصندوق يف اكرث من
مناسبة ومحطة ،وشكلت معاينة دقيقة
الوضاعه االقتصادية والنقدية واملؤرشات
االخرى ،وسبق له ان حدد نقاط الضعف
والقوة يف مختلف القطاعات .كام قدم الكثري

من النصائح واالقرتاحات التي لو التزمها
اللبنانيون منذ سنوات ملا حصل ما نعيشه
اليوم وملا بلغت االزمة ما بلغته.
تعبريا عن ذلك ،روى ما آلت اليه حال
املريض الذي رفض كل الوصفات الطبية اىل
ان استدعت حالته دخول غرفة الطوارىء
الجراء عمليات جراحية مؤملة وخطرية مل يعد
هناك مفر منها وال نتائج مضمونة لها.
ما زاد يف الطني بلة ،انها ازمة تزامنت
وانتشار جائحة الكورونا يف العامل التي
عدت من اسوأ االزمات الدولية التي ال
شبيه لها قبل اليوم حتى يف تلك املناطق
التي شهدت زالزل وكوارث وطنية ،ما
انعكس ضعفا يف االقتصاد العاملي الذي كان
يعاين بنسب منو ترتاوح بني  %5.6و%3.5
قبل الجائحة ،خصوصا يف البلدان املستوردة
للمحروقات قبل ان تنحدر هذه النسب
اىل ما يقارب  2او  %3سلبا ،وهو ما شكل
صدمة هائلة وغري متوقعة الن مثل هذه
النسب ستنحدر سلبا .اذ ان كل التنبؤات
سلبية وسيئة للغاية .عليه ،فقد احتاطت
ادارة الصندوق للوضع الخطري الناىشء
نتيجة ما عانت منه معظم الدول يف ظل
سياسات االغالق العام ملختلف القطاعات
فيها ،عدا عام تسببت به من هبوط اسعار
النفط وشلل االسواق املالية وتوقف شامل
للحركة السياحية والقطاعات الحيوية
االخرى ،والتي انعكست بشكل كبري عىل
دول املنطقة ولبنان ومرص واالردن التي
ظهر انها من الدول االكرث ترضرا.
ولفت اىل ان دول الخليج تجاوزت نتائج
الجائحة وخرجت من االزمة باقل الخسائر
عىل عكس الدول ذات االقتصادات الضعيفة.
قال املسؤول يف ورشة العمل التي شارك
فيها اعالميون من لبنان واالردن ومرص
وتونس والجزائر واملغرب ،ان صندوق النقد
زاد من قدراته االقرتاضية ملواجهة الجائحة
وتردداتها اىل ما يقارب  3تريليون دوالر
امرييك من خالل رفع حصص االعضاء .وان
يف استطاعة ادارته ان تسحب من خطوط
االئتامن الخاصة  350مليار دوالر من البنك
املركزي االملاين والسعودية كام لديه 250
مليار دوالر ضمن برامج الصندوق لالقرتاض

للصندوق رشوط غري متوافرة يف لبنان.

يف اي وقت ،لذلك ال مشكلة يف متويل اي
طلب عىل االطالق.
اذا حاول احدهم التعمق يف البحث عن
جوانب من املفاوضات الجارية بني لبنان
والصندوق لن يجد جوابا شافيا .فالتورية
تيش بالبعض القليل مام ميكن الكشف عنه.
لقد اوحت بعض االشارات بشكل العالقة مع
لبنان ،خصوصا عند توصيف حاالت مشابهة،
اذ يظهر ان دوال عدة نالت مساعدات ميرسة
وطارئة بعدما عاشت حاالت مشابهة ،بعدما
اثبتت قدرتها عىل االيفاء بالتزاماتها عىل
الصعد املتنوعة فيام تجاوز عددها السبعني.
كام ان دوال استفادت من ضامنات مختلفة
قيست مبعدل مساهمتها يف الصندوق.
كذلك علقت تفاهامت مع دول اخرى
بسبب جائحة الكورونا بعدما بلغت العقود
املتوقعة غري املنفذة يف حدود  5.2مليارات
دوالر.
عن الحاالت الصعبة التي تعيشها بعض الدول
كام يقدرها الصندوق ،يظهر ان اسبابها تتصل
بوجود ديون كبرية وتعيش مؤسساتها بكلفة
تفوق مواردها وتعاين من كلفة الطاقة نتيجة

انها املرة االولى التي
يلجأ فيها لبنان الى هذه
املؤسسة الدولية

فشلها يف تأمني حاجات الرشائح الضعيفة
يف مجتمعاتها .كام افتقدت حلفاء لها يف
املجلس التنفيذي للصندوق ،فلجأ بعضها
اىل دول ومؤسسات مانحة من اصحاب
االقتصادات الكربى ،وضمنت نتيجة ذلك
بعض املساعدات الطارئة باشارات ايجابية
من الصندوق .وهو ما ينطبق عىل لبنان
الذي يراهن ،عدا عن مساعداته املبارشة،
عىل اعطاء الضوء االخرض والضامنات لدول
مانحة ملساعدته عىل تجاوز االزمة التي
يعيشها.
اذا سألت مسؤويل الصندوق عن التأثري
السيايس للدول الكربى عىل مساعدته،

وامكان مساعدة بلدان تخضع لعقوبات
اممية او امريكية ،يأتيك الجواب ان مثل
هذه العنارص ال تدخل يف ادبيات الصندوق
ومامرساته .لكن مجرد الكشف عن تأجيل
املوافقة عىل طلب ايران نيلها  5مليارات
دوالر من الصندوق ملواجهة الكورونا منذ
مطلع اذار املايض ،يأتيك الجواب عن
ان موافقة املجلس التنفيذي هي التي
تحسم نهائيا اي طلب .وهو الذي يخضع
للنفوذ باكرثية اصواته لواشنطن وطوكيو
والرياض.
حول رضورة توافر االجامع الوطني يف اي
دولة تطلب املساعدة من الصندوق ،يأتيك
الجواب انه ويف بعض الحاالت يشرتط
صندوق النقد موافقة املجلس النيايب عىل
بعض القرارات او االصالحات املطلوبة ،ورمبا
قرارات اخرى ال متر من دون مراسيم عادية
او رئاسية او حكومية .كام ان موافقة ممثيل
املجتمع املدين رضورية يف بعض الحاالت
لعبور ملفات املساعدات والقروض يف
مختلف املراحل االدارية واملالية والتنفيذية
يف الصندوق وصوال اىل خواتيمها االيجابية.
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