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جورج قرم: فات أوان الخروج من املأزق 
بال صندوق النقد 

للمرة االوىل يف تاريخ لبنان، وتحديدا منذ االستقالل عام 1943، تأخذ الحكومة خيار الذهاب اىل صندوق النقد الدويل 
طالبة مساعدته للخروج من االزمة االقتصادية واملالية والنقدية، بعدما وقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب 

ووزير املال الدكتور غازي وزين طلب مساعدة صندوق النقد للبنان يف االول من ايار 2020

دياب  حسان  الدكتور  الحكومة  رئيس  وصف 
خطوة طلب مساعدة صندوق النقد الدويل بقوله 
"هذه اللحظة مفصلية يف تاريخ لبنان، حيث بدأنا 
لبنان  النقاذ  نحو ورشة حقيقية  االوىل  الخطوة 
الخروج  التي يصعب  العميقة  املالية  الهوة  من 
منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة"، متمنيا ان 
تكون "نقطة التحول يف املسار االنحداري للواقع 

املايل واالقتصادي للبنان".
جاءت هذه الخطوة بعدما اعلن رئيس الحكومة 
اقرها  التي  املالية   - االقتصادية  الخطة  مالمح 
 ،2020 نيسان   30 يف  باالجامع  الوزراء  مجلس 
رئيس  برئاسة  بعبدا  قرص  يف  عقدها  جلسة  يف 
الخطة  ان  اكد  الذي  عون  ميشال  الجمهورية 
االنقاذ  نحو  الصحيح  املسار  لبنان عىل  "ستضع 
مكونات  عىل  تعتمد  وهي  واالقتصادي،  املايل 
املرصفية  االقتصادية،  املالية،  متداخلة:  رئيسية 
يف  والتنموية"،  االجتامعية  الحامية  والنقدية، 
تنطلق  "الخطة  ان  اىل  دياب  الرئيس  اشار  حني 
التي  االصالحات  بتنفيذ  فورا  البدء  رضورة  من 
الدولة،  ادارة  انتظارها، وهي عىل مستوى  طال 
واملرصف  املايل،  والقطاع  املالية،  والسياسة 
املدفوعات.  وميزان  الجاري،  والحساب  املركزي، 
اهدافا عىل مدى 5 سنوات، هي:  وقد حددت 
يف   5.6 اىل  الجاري  الحساب  يف  العجز  خفض 
يفوق  خارجي  مايل  دعم  عىل  والحصول  املئة، 
10 مليارات دوالر اضافة اىل اموال مؤمتر سيدر، 
والعودة اىل النمو االيجايب اعتبارا من العام 2022، 
واعتامد الدعم املبارش وغري املبارش للفئات غري 
امليسورة، وتنفيذ برامج اجتامعية يف هذا املجال".
تنوعت آراء القوى السياسية ومواقفها حول هذه 
الخطوة، بني من رأى انها تصب يف الصالح الوطني 
ازمته  من  الخروج  عىل  لبنان  وتساعد  العام 
مبؤازرة دولية، وبني من اعترب ان مثة محاذير ال 
بد من االنتباه اليها خصوصا لجهة الرشوط التي 

قد تفرض عىل الدولة ومن شأنها ان متس السيادة 
الوطنية. لكن كل املواقف تقاطعت عند وجوب 
ان تقرتن هذه الخطوة بالذهاب رسيعا اىل اقرار 

سلة من االصالحات وقوانني مكافحة الفساد. 
يف هذا االطار تحدث وزير املال االسبق الدكتور 
من  انطالقا  شارحا  العام"،  لـ"االمن  قرم  جورج 
مع  مفاوضاته  بدء  بعد  لبنان  ينتظر  ما  خربته، 
الوضع  النقاذ  املطلوب  هو  وما  النقد  صندوق 

االقتصادي واملايل والنقدي.

■ ما هو السياق الرتاكمي من السياسات الذي 
النقد  بصندوق  االستعانة  اىل خيار  لبنان  اوصل 

الدويل؟
□ هو نتيجة النظام النقدي املبني عىل الريع، 
وعىل الفارق بني الفوائد عىل الدوالر االمرييك 
وبني الفوائد عىل اللرية اللبنانية، والتي كانت 
اساس االستدانة املتزايدة للدولة، علام ان لبنان 
خرج من فرتة الحرب االهلية بني عامي 1975 
الدين  كان  اذ  يذكر،  دين  دون  من  و1990 
اللبنانية.  باللرية  دوالر  مليار  ونصف  ملياراً 
ما اوصلنا اىل هذا الخيار يعود اىل السياسات 
اللبنانيني  من  عدد  منها  واغتنى  طبقت  التي 
 6 اىل  تصل  بفائدة  بالدوالر  االستدانة   عرب 
و7 يف املئة، وتوظيف الدين يف سندات خزينة 
بفوائد بلغت عام 1995 نسبة 39 يف املئة، ما 
ادى بطبيعة الحال اىل افالس الدولة واىل نوع 
املعقول  االقتصادي. فهل كان من  الركود  من 
ان دولة خارجة من حرب امتدت 15 سنة ال 
تكون معدالت النمو اكرث من 4 اىل 5 يف املئة 
يف السنة، اضافة اىل ان حكومات الرئيس رفيق 
الحريري عمدت اىل خفض رضيبة الدخل من 
43 يف املئة اىل رضيبة تصاعدية من 2 اىل 10 يف 
املئة حينئذ، علام اننا كنا خارجني من الحرب. 
عندما عينت وزيرا للامل رفعت رضيبة الدخل 

اىل 20 يف املئة، واال لصنف لبنان من الجنات 
الرضيبية وتعرض لعقوبات دولية.

اعتامد  اىل  اللجوء  عدم  االمكان  كان يف  ■ هل 
خيار االستعانة بصندوق النقد الدويل؟

□ كان من الواضح ان خيار الذهاب اىل صندوق 
النقد الدويل كان متخذا، سواء من ادارة الرئيس 
سعد الحريري او ادارة الرئيس حسان دياب. مل 
يكن من خيار سوى اللجوء اىل الصندوق، او كان 
يجب ان تتغري السياسة الخارجية ويتجه لبنان 
علنا اىل الصني عىل سبيل املثال، واىل املؤسسات 
االستثامرية الضخمة التي اسستها الصني مع دول 
لديها  باتت  والتي  )الربيكس(  الجديدة  الناشئة 
بطبيعة  لكن  العامل،  يف  جدا  كبرية  متويلية  قوة 

الحال بقي لبنان يف الفلك االمرييك.

ازمته  من  الخروج  لبنان  يستطيع  هل   ■
االقتصادية واملالية والنقدية من دون االستعانة 

بصندوق النقد الدويل؟
لدي  لكن  االوان.  فات  النه  ذلك  اعتقد  ال   □
نوٌع من التفاؤل بأن اللبنانيني يعودون االن اىل 
االستثامر يف القطاع  الزراعي بشكل خاص. نأمل 
يف ان يتطور االستثامر يف القطاع الصناعي ايضا، 
ما يؤدي اىل تحسن حقيقي وملموس يف ميزان 
املدفوعات اللبناين، االمر الذي ينعكس انخفاضا 
مليار   20 بلغ  والذي  السنوي،  العجز  ميزان  يف 
دوالر سنويا يف االعوام االخرية. هذا العجز الكبري 

والخطري هو مصدر املآيس التي نعيشها اليوم.

■ ما هي نقاط القوة التي ميكن ان يستند اليها 
خرباء  مع  مفاوضاته  يف  اللبناين  التفاوض  فريق 

صندوق النقد الدويل، وهل مثة نقاط قوة؟
جدا،  محدودة  الحكومة  خيارات  ان  اعتقد   □
الحريري  سعد  الرئيس  حكومة  كانت  لو  سواء 

دياب  حسان  الرئيس  حكومة  او  قامئة  تزال  ال 
االتجاه  اال  خيارات  من  هناك  ليس  اذ  الحالية، 
مثة  الربيكس.  دول  ومؤسسات  الصني  نحو 
مؤسسات ضخمة ميكن ان تساعد وتقدم متويال 
مهام برشوط مقبولة وليست قاسية، لكن نفوذ 
الواليات املتحدة االمريكية يف لبنان ال يزال اقوى 
اىل االن من النفوذ الصيني ونفوذ الدول الناشئة.

■ اقرت الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية سمتها 
خطة التعايف االقتصادي واملايل، هل من دور لها 
يف جذب املساعدات للبنان واقناع صندوق النقد 

بتقديم املساعدة؟
□ اعتقد ان صندوق النقد الدويل سيقدم مساعدات 
يف حدود معينة. لكن هذه املساعدات ال ميكن 
ان تتعدى بضع مئات من ماليني الدوالرات، ألن 
الصندوق مكبل ايضا بقانون تأسيسه، ومساهمة 
لذا  متواضعة.  مساهمة  هي  رأسامله  يف  لبنان 
عىل املفاوض اللبناين ان يكون عىل بينة من هذه 
سقوف  اىل  التوقعات  يف  يذهب  ال  وان  االمور، 
عالية، او عكس ارقام ال تنطبق مع ما ميكن ان 
يحصل عليه لبنان، حتى ال يؤدي ذلك اىل صدمة 
الحكومي يف  الطموح  بينام يكمن  سلبية الحقا. 
ان تنتهي املفاوضات مع صندوق النقد اىل نتائج 
التقاط االنفاس، توازيا  ميكن توظيفها يف عملية 
املطلوبة ووقف  اقرار االصالحات  مع االرساع يف 

الهدر ومكافحة الفساد فعال ال قوال.

يضعها  جدا  بالقاسية  وصفت  رشوط  هناك   ■
الصندوق عىل الدول التي تطلب مساعدته، هل 
يستطيع لبنان ان يرفض او يعرتض عىل عدد من 

هذه الرشوط او انه ملزم االخذ بها كاملة؟
□ طبعا، اذا تغاضينا عن ان صندوق النقد الدويل 
جهاز من اجهزة النفوذ االمرييك يف العامل، وقد طور 
اساليب تدخله واخذ يف االعتبار حاجات الفئات 
الفقرية. فالصندوق اليوم ليس كام كان منذ نحو 
عقدين من الزمن، كونه تطور يف اساليبه وتدخل 
يف دول عدة. لذا الخوف مع الصندوق هنا ناتج 
من الرشوط السياسية الطابع، سواء بالنسبة اىل 
اللبنانية  اللبناين او بالنسبة اىل التجارة  الجنوب 
مع سوريا، فهناك محاذير كثرية من هذه الناحية.

الدويل  النقد  لصندوق  ان  يعني  هذا  هل   ■
رشوطا متس السيادة الوطنية يف مقابل موافقته 

عىل تقديم املساعدة؟

مصادر  اىل  التوجه  خيار  لبنان  يأخذ  مل  اذا   □
التمويل البديلة، اي الصني والدول الناشئة، فليس 
تطبيق  يتجنب  حتى  ذاتية  قوة  اي  اليوم  لديه 

وصفات صندوق النقد الدويل السياسية الطابع.

■ تلّمح اىل رشوط سياسية، هل هذا هو الواقع؟
سياسية  الدويل  النقد  صندوق  وصفات  كل   □
الطابع، واي مساعدة تستبطن رشوطا سياسية، 
لذلك انصح بأن يكون لدى الحكومة اللبنانية خيار 
مواز. فاذا مل نتمكن من التوفيق بني مقتضيات 
االستقرار والسلم الوطني وبني رشوط الصندوق، 

علينا ان نكون جاهزين للخيارات البديلة.

■ كوزير سابق للامل، ما هي نظرتكم اىل كيفية 
الخروج من االزمة التي يقبع لبنان تحت وزرها؟

االمر  هذا  االنتاج.  اىل  العودة  هي  نصيحتي   □
السياسية  القضايا  عن  النظر  بغض  لبنان  ينقذ 
الكربى والقضايا االقليمية التي تؤثر عىل الواقع 
املحيل. يجب ان يكون االنقاذ يف لبنان عرب نهضة 
انتاجية كبرية، سواء يف قطاع الزراعة او يف قطاع 
الصناعة او يف قطاع املعلوماتية ايضا، الن العنرص 
ولدينا رشكات  للغاية  موهوب  لبنان  يف  الشاب 
لدينا  ان  اعتقد  باملعلوماتية.  متخصصة  عدة 
القدرة عىل اخراج لبنان وشعبه من الورطة التي 
نحن فيها، وبطبيعة الحال يتطلب االمر، كام ُذكر 
مرارا وتكرارا، تغيريا يف سياسات مرصف لبنان التي 

زادت الطني بلة.

■ هل تعتقد ان للبنان القدرة عىل الخروج من 
لتجاوز  للحكومة  سبيل  من  وهل  االزمة،  هذه 

سلسلة االزمات التي تواجهها؟
تشبه  بفرتة  مر  لبنان  ان  التذكري  من  بد  ال   □
ما  خالل  حاليا  ظلها  يف  نعيش  نحن  التي  تلك 
عاما.   15 مدار  وعىل  االهلية  بالحرب  سمي 
يومها نهضت النشاطات الزراعية يف كل املناطق 
اللبنانية. انا اعتقد ان النهضة يف القطاع الزراعي 
بدأت، وبدأنا نلمس هذا التوجه اىل زراعة االرض 
يف محاولة للتغلب عىل الضائقة املعيشية وارتفاع 
االرض  اىل  العودة  تكون  ال  ان  امتنى  االسعار. 
موسمية او نتيجة ازمات بل حالة مستمرة ألن 
الزراعة والصناعة هام من مقومات قوة لبنان، وال 
بد من استثامر العقول اللبنانية الشابة يف اقتصاد 

املعرفة والتكنولوجيا.

وزير املال االسبق الدكتور جورج قرم.

لم يكن لدينا خيار اال اللجوء 
الى الصندوق او الذهاب الى 
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