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 فما هي الدروس للبنان؟... يتراجع أمام الدوالر الجنيه المصري... على الرغم من االتفاق مع صندوق النقد

 فما هي الدروس للبنان؟ ...عامة وخاصة خلف هذا التراجعأسباب 
 جاسم عجاقة

مالي  –يسمح بعملية تصحيحية وتوازن اقتصادي ( أو ما ُيعرف بالتعويم)أهين الحلول لدى االقتصاديين هو الدعوة إلى تحرير سعر الصرف، باعتبار أن تحرير سعر الصرف 
 .نقدي غالًبا ما يكون على حساب الشعب –

والتي تضّم عشرة شروط أساسية يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول التي تطلب مساعدته  «Washington Consensus» أو ما ُيعرف بـ« توافق واشنطن»وثيقة  تنص
 :للخروج من أزمتها، على أن هناك ثالثة مطالب أساسية للصندوق تشّكل إطاًرا واضًحا ألي مفاوضات معه

 الدولة على التجارة العالمية التي تضّم أيًضا االستثمارات والتبادل التجاري؛ إنفتاح: المطلب األول
 تحرير سعر الفائدة في السوق مما يعني تلقائًيا تحرير سعر صرف العملة؛: المطلب الثاني
 .خروج الدولة من المجال االقتصادي مما يعني الخصخصة: المطلب الثالث

ية الثالثة تتعّلق بكل بلد وخصوصيته، إال أن اإلجماع يبقى على أن تحرير سعر صرف العملة يشّكل الخطوة األولى في مرحلة التفاوض بالطبع الترجمة لهذه المطالب األساس
لية تقوم بها الدول، هذه الخطوة األولى تترافق مع إصالحات اقتصادية وما!(. هناك حالة بعض البلدان التي وّقعت على برنامج مع صندوق النقد من دون تحرير سعر عملتها)

وغيرها من اإلصالحات التي يشّكل مجموعها نقلة ... ولعل على رأسها وقف الدعم الحكومي للشعب وخفض التقديمات االجتماعية وتحسين الجباية وتحسين المناخ االقتصادي
 .لالقتصاد( نحو األفضل)نوعية 

. ي كبير في المرحلة التي تترافق مع تحرير سعر الصرف مع عجز الدولة عن مواكبة الحاجات االجتماعية لشعبهاوهنا تبرز المشكلة إذ ان مرحلة االنتقال هذه تترافق مع تردّ 
واالقتصاد من قبل صندوق النقد  من هنا نشأ تعاون مشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على أن تكون الخطوات متكاملة من ناحية مواكبة تصحيح المالية العامة

 .الدولي ومواكبة اجتماعية من قبل البنك الدولي
 الواقع المصري

كان حديثًا حيث سمح المصرف المركزي بخفض ( رابع مّرة)، قامت بتعويم عملتها بشكل تدرجي وآخرها 6102مصر، التي وقّعت أول برنامج لها مع صندوق النقد في العام 
هذا التراجع هو الثالث في فترة عام يأتي على خلفية الفارق الكبير بين السعر الرسمي . 6102جنيه في العام  7كان  مقابل كل دوالر أميركي بعد أن 62.2سعر الجنيه إلى 

، تلقت من 6102الجدير ذكره أن مصر ومنذ وّقعت االتفاق األول مع صندوق النقد الدولي في العام . وسعر السوق السوداء، وعلى خلفية شّح الدوالر في السوق المصري
ما (. خليجية بالدرجة األولى)مليار دوالر أميركي، باإلضافة إلى ثالثة مليارات حصلت عليها في تشرين األول الماضي مع ودائع واستثمارات خارجية  06صندوق النقد الدولي 

 !حصل البارحة في السوق المصري من تراجع للجنيه المصري، أتى على خلفية ارتفاع كبير في أسعار الفائدة
 :البحث في أسباب الترّدي الحاصل، نرى أن هناك عوامل دولية ضربت الجنيه المصري، باإلضافة إلى عوامل خاصة بمصرفي 
مالية الدولة، وقد أثر ارتفاع األسعار العالمية في القدرة الشرائية للمواطنين كما وفي . ُتعتبر مصر من الدول التي عانت وُتعاني من أضرار الحرب الروسية واألوكرانية –أواًل 

 ودفعت إلى زيادة الطلب على الدوالر األميركي بشكل ملحوظ؛
فزيادة السكان في مصر ترفع بشكل كبير الطلب على المواد . النمو الديموغرافي للشعب المصري والذي يشّكل تهديًدا كبيًرا لألمن االجتماعي االقتصادي في مصر –ثانًيا 

 وهو ما يعني طلب أكبر على العملة الصعبة؛ ،(القمح مثاًل )الغذائية المستوردة 
 رة بعيدة عما هو مرتقب؛على الرغم من مركزية القرار السياسي واإلقتصادي في مصر، إال أن اإلصالحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، ال تزال تسير على وتي –ثالثًا 
 .دية والمالية في مصرالفساد الذي ال يزال يعّطل وتيرة اإلصالحات االقتصا –رابًعا 

 .الضغوط الجيوسياسية على مصر، خصوًصا من باب سّد النهضة وغيرها من العناوين الكبيرة –خامًسا 
استراتيجي أساسي التي تتمّتع بموقع  كل ما ُذكر أعاله ال ينفي على القيادة المصرية اإلنجازات العديدة التي قامت بها على الصعيد اإلقتصادي والذي يعد بمستقبل واعد لمصر

 .مليار دوالر على شكل ودائع واستثمارات 61هذا األمر هو السبب وراء الوعود الصديقة بتقديم أكثر من . في المنطقة
كبير خصوًصا لدى  والذي قد يؤّدي إلى امتعاض اجتماعي% 01على كل األحوال، التداعيات على المواطن المصري ستترجم بزيادة التضّخم المتوّقع أن يصل إلى حدود الـ 

 .الطبقات الفقيرة
 دروس للبنان



 ل في لبنان حيث القرار مشرذم؟مما تقّدم، نستنج أنه في بلد كمصر حيث القرار مركزي، االتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يعط النتائج المرجوة حتى الساعة، فكيف الحا
هذا ال يعني . ال تنّم عن معرفة بنتائج التطبيق في بلدان كمصر واألرجنتين وغيرهما من الدول التي واجهت مشاكلفي الواقع المقاربة التي يعتمدها الوفد اللبناني المفاوض، 

برنامج واقعي يمكن تطبيقه  بالطبع أنه ال يجب التفاوض مع صندوق النقد، بل على العكس، هذا األمر يجب أن يشّكل دعوة واضحة للفريق المفاوض أن يقوم بالتفاوض على
 .ي لبنان تحت طائلة السقوط من جديدف

فأي توّجه نحو تعويم الليرة اللبنانية من دون ضبط الفوضى الحاصلة في السوق من تهريب وتالعب . وعلى رأس األمور التي يجب التنّبه اليها هي عملية تعويم الليرة اللبنانية
 .بعد فترة وجيزة من االتفاق مع صندوق النقد الدولي –وبالتالي االجتماعي  –دي باألسعار وعدم تطبيق للقوانين، سيؤّدي إلى كارثة على الصعيد النق

 

 
قف فورًا دفع المستحقات، وهو أيًضا وعلى صعيد اإلصالحات المّطلوبة، ال يمكن الضحك على صندوق النقد الدولي من خالل إقرار القوانين وعدم تطبيقها ألن الصندوق سيو 

 !ما سيجعل الوضع االجتماعي أكثر سوًءا
 

 


