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ّ
شراء األصوات في المنظمات الدولية

a

فرضية العمل القذر
محمد بزيع
نـ ـش ــر مـ ــركـ ــز أب ـ ـح ـ ــاث الـ ـسـ ـي ــاس ــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة (ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن) ،فـ ــي الـ ـع ــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ورقـ ـ ـ ــة ب ـح ـث ـي ــة بـ ـعـ ـن ــوان
ّ
«شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات واملـ ـ ـن ـ ــظـ ـ ـم ـ ــات
ال ــدولـ ـي ــة :ف ــرض ـي ــة ال ـع ـم ــل الـ ـق ــذر».
يـ ــدرس ال ـبــاح ـثــون ف ــي ه ــذه الــورقــة
ّ
ك ـيــف ت ـس ـت ـخــدم ال ــوالي ــات املــت ـحــدة
األمـيــركـيــة الــدعــم املـبــاشــر لتحقيق
أهـ ـ ـ ــداف جـ ـي ــو  -س ـي ــاس ـي ــة وشـ ـ ــراء
أصــوات الــدول في املحافل الدولية،
وت ـحــدي ـدًا فــي مـجـلــس األمـ ــن ،أقــوى
ّ
م ـج ــال ـ ّـس األم ـ ــم امل ــتـ ـح ــدة .أمـ ــا حــن
يـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــذر تـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـ ــدعـ ـ ــم املـ ـب ــاش ــر
وتبريره ألسـبــاب داخلية سياسية
ّ
أو مــال ـيــة ،تـلـجــأ ال ــوالي ــات املــتـحــدة
ح ـي ـن ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ــدعـ ــم غ ـي ــر امل ـب ــاش ــر
واس ـت ـخــدام ص ـنــدوق الـنـقــد والـبـنــك
ّ
تصوت
الدوليني ملكافأة الدول التي
ل ـ ـهـ ــا ،أو لـ ـخـ ـف ــض ال ـ ــدع ـ ــم كـ ــإجـ ــراء
تــأديـبــي عـنــدمــا تعصي هــذه الــدول
َ
القرار األميركي.
يعرض الباحثون أمثلة من السياق
ً
الـتــاريـخــي .فـمـثــا ،عملت الــواليــات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى احـ ـت ــواء
روسـ ـي ــا وإم ـك ــان ـي ــة ص ـع ــوده ــا بـعــد
ان ـه ـيــار االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي .كــان
ال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي امل ـبــاشــر لــروسـيــا
االتحادية الوليدة أداة لهذه الغاية،
وارت ـف ـع ــت قـيـمـتــه م ــن م ـل ـيــار دوالر
في عــام  1993إلــى مليارين ونصف
ّ
مليار في عام  .1994إل أن القلق من
عجز الخزينة األميركية ،باإلضافة
إل ــى نـتــائــج االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة
الروسية غير الواعدة في نهاية عام
ً
 ،1993فضال عن عوامل أخرىّ ،أدت
ّ
إلى خفض هذا الدعم جذريًا.
هـنــاك أم ــر الف ــت يـشـيــر إل ــى فرضية
م ـهـ ّـمــة ُب ـن ـيــت عـلـيـهــا أوراق بحثية
عــديــدة ،ومـنـهــا ه ــذه ال ــورق ــة .ففيما
ان ـخ ـف ـض ــت املـ ـس ــاع ــدات األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـتــي يـصـعــب تـبــريــر اسـتـمــراريـتـهــا
ألسباب داخلية ،شهد دعم صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي لــروس ـيــا ف ــي املـقــابــل
ازديـ ــادًا كـبـيـرًا .فــي عــام  1995وافــق
ال ـص ـنــدوق عـلــى ق ــرض بـقـيـمــة ستة
م ـل ـي ــارات دوالر ،ثـ ـ ّـم رف ـع ــه إلـ ــى 10
ً
مـ ـلـ ـي ــارات ف ــي ع ـ ــام  ،1996وص ـ ــوال
إلــى  18مليار دوالر فــي عــام .1998
حدث هذا بالتوازي مع تصريحات
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ب ـيــل كـلـيـنـتــون
حــول ض ــرورة ه ــذا الــدعــم وتــأيـيــده،
وتـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـل ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
بـ ـ ــوريـ ـ ــس يـ ـلـ ـتـ ـس ــن حـ ـ ـ ــول ضـ ـ ـ ــرورة
إشراك كلينتون والرئيس الفرنسي
جــاك شيراك وغيرهما لتوفير هذه
القروض.
ي ـ ـشـ ـ ّـدد الـ ـبـ ـح ــث عـ ـل ــى نـ ـق ــض ف ـك ــرة
اسـتـقــالـيــة ص ـنــدوق الـنـقــد والـبـنــك
الـ ــدولـ ـ ّـيـ ــن وح ـي ــادي ـت ـه ـم ــا .يـنـقــض
ك ــذل ــك ال ـس ــردي ــة ال ـق ــائ ـل ــة إن ال ــدع ــم
ال ـث ـن ــائ ــي املـ ـب ــاش ــر ،أي دع ـ ــم دولـ ــة
ألخـ ـ ـ ــرى ،أداة لـ ـت ــروي ــج األج ـ ـنـ ــدات
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
ّ
امل ـن ــظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة ت ـه ــدف ح ـص ـرًا
إلـ ــى ال ـت ـن ـم ـيــة والـ ـخ ــدم ــات الـعــاملـيــة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة .إن ال ـب ـحــث يـنـتـهــي إل ــى أن
ّ
املـنــظـمــات الــدول ـيــة عـبــر املـســاعــدات
ّ
التي تقدمها ،هي أيضًا أداة أخرى
ّ
ّ
للضغط تستغلها الواليات املتحدة
لفرض سياساتها.
إذًا ،إن كــان دعــم صـنــدوق النقد في
ح ــاالت مـعـ ّـيـنــة ي ـهــدف إل ــى الضغط
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وإن ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات
ّ
املـ ـ ــت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ه ـ ـ ــي امل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ّـول الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ّ
للصندوق ،فلماذا ال تقدم الواليات
املتحدة دومــا مساعداتها مباشرة
إل ــى دول ــة مــا مـقــابــل ش ــراء صوتها
في مجلس األمن؟
إن ال ـج ــواب عــن ه ــذا ال ـس ــؤال يكمن

ّ
املتحدة ّ
تقدم الدعم
في أن الواليات
املباشر حني يكون الداخل األميركي
مـ ّ
ـرحـبــا بــالـخـطــوة ،أو عندما يكون
ّ
الدعم موجهًا إلى حليف وثيق .في
ّ
املقابل ،تلجأ الواليات املتحدة إلى
ال ــدع ــم غ ـيــر امل ـبــاشــر ع ـبــر ص ـنــدوق
ً
النقد مـثــا حــن يـكــون ال ــرأي العام
أو مجلس الشيوخ معارضًا ّ للدعم
وعــدائـيــا تـجــاه الــدولــة املـتـلــقـيــة .إن
ّ
ه ــذه امل ـن ــظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة ت ـق ــوم إذًا
ب ـ «الـعـمــل ال ـقــذر» ال ــذي ال تستطيع
الــدول ذات املساهمة األساسية في
ّ
ه ــذه امل ـنــظ ـمــات ال ـق ـيــام ب ــه ألسـبــاب
ّ
محلية .يذكر البحث أيضًا أن هذه
ّ
امل ـن ــظ ـم ــات ت ـق ــوم ب ـع ـم ـل ـيــة «غ ـس ــل»
(عـلــى غــرار غسل األ ّم ــوال) للنشاط
السياسي للدول املؤثرة فيها ،عبر
تنفيذ أجـنــداتـهــا ّبـعـيـدًا مــن انتباه
شعوبها ،مــا يجنبها
أي ت ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ّ
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرت ـ ـ ــب
عـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا ،ل ــو
دعـ ـ ـم ـ ــت ب ـعــض
ً
الدول مباشرة.
ن ـق ـط ـتــان م ـهـ ّـم ـتــان هـنــا:
ً
أوال ،ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـص ـ ــورة
االسـ ـتـ ـقـ ــالـ ـيـ ــة والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ل ـه ــذه
ّ
املـنــظـمــات ،كالبنك وص ـنــدوق النقد
ّ
استمراريتها
الدوليني ،بغية ضمان
ّ
الوظيفية ،تمتنع الدول املؤثرة فيها
ّ
عــن ال ـتــدخــل فـ ّـي «مـعـظــم ال ـح ــاالت»،
وتـ ـحـ ـص ــر تـ ــدخـ ــات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ح ـ ــاالت
مـعـ ّـيـنــة ،لـكــن ذات األهـمـيــة الـعــالـيــة.
ّ
ألن املـســاعــدات التي ّ
تمررها
ثانيًا،
ّ
ً
الواليات املتحدة مثال عبر صندوق
ً
صــا لــدول غير حليفة
النقد تكون أ ُ
ألم ـي ــرك ــا ،ك ـمــا أش ـي ــر ســاب ـقــا ،تـبــدو
الـ ـص ــورة م ــن الـ ـخ ــارج أن ص ـن ــدوق
ً
ال ـن ـق ــد ي ــدع ــم دوال ب ـع ـكــس مـشـيـئــة
ّ
الــواليــات املتحدة نفسها .وهــذا أمر
من شأنه تعزيز صدقية الصندوق
واسـتـقــالـيـتــه ون ـفــي سيطرة
ّ
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة عـلـيــه
للمراقبني من الخارج.
ي ــذك ــر ال ـب ــاح ـث ــون بـعــض
األمثلة .املثل ّ
األول حرب
الخليج فــي عــام ،1990
ح ـيــث ق ـ ّـدم ــت ال ــوالي ــات
ّ
امل ـ ــتـ ـ ـح ـ ــدة وع ـ ـ ـ ـ ــودًا إلـ ــى
الـصــن ب ـقــروض مــن البنك
الدولي مقابل تمرير قرار مجلس
األم ـ ــن واالمـ ـتـ ـن ــاع ع ــن اس ـت ـخ ــدام
الـفـيـتــو .كــذلــك ،قـ ّـدمــت وع ــودًا إلــى
االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـيــاتــي

أنجل بوليغان ــ
المكسيك

ب ــاحـ ـتـ ـف ــاظ ــه ب ــأسـ ـت ــونـ ـي ــا والتـ ـفـ ـي ــا
ول ـي ـتــوان ـيــا ف ــي ق ـمــة ب ــاري ــس 1990
مقابل تمرير القرار .وأقنعت الكويت
وامل ـم ـل ـك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــإم ــداده ـم ــا
ب ــال ـع ـم ـل ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة .كـ ــذلـ ــك وعـ ــدت
كولومبيا وساحل العاج وإثيوبيا
وزائير بمساعدات ماليةّ .أما اليمن
الـ ـت ــي رفـ ـض ّــت ال ـ ـقـ ــرار م ــن مــوق ـع ـهــا
عـ ـضـ ـوًا م ــؤقـ ـت ــا ف ــي م ـج ـل ــس األم ـ ــن،
ّ
ف ـقــد أوقـ ـف ــت الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة كــل
ّ
مساعداتها لها ،وفق مذكرات وزير
الخارجية األميركي جايمس بايكر.
املـ ـث ــل الـ ـث ــان ــي ،مـ ـس ــاع ــدة ال ــوالي ــات
ّ
املـ ــت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـصـ ــن لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
قروض من البنك الدولي ،وإعطاؤها
ضمانات أمنية بخصوص تايوان،
ف ـ ــي مـ ـق ــاب ــل تـ ـم ــري ــر ال ـ ـصـ ــن لـ ـق ــرار
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــول «اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ف ــي ه ــاي ـي ـت ــي» فــي
عام  .1994املثل الثالث هو
االقتراح الذي ُعرض
ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــس
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
إلبـطــال

خ ـطــوة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دونــالــد
تــرامــب االع ـت ــراف بــالـقــدس عاصمة
ل ـ ـ ـ «إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل» .صـ ـ ّـوتـ ــت  14دولـ ــة
ملـصـلـحــة الـ ـق ــرار الـ ــذي س ـقــط بفعل
ال ـف ـي ـت ــو األمـ ـي ــرك ــي ،وه ـ ـ ـ ّـدد ب ـعــدهــا
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ت ــرام ــب بـقـطــع
املـ ـس ــاع ــدات ال ـخ ــارج ـي ــة ع ــن الـ ــدول
ّ
التي ّ
صوتت ضد الواليات املتحدة.
اإلن ـج ــاز ال ــذي ي ـقــوم ب ــه الـبـحــث هو
ال ـن ـم ــوذج ال ــري ــاض ــي ال ـت ــي ي ـقـ ّـدمــه،
وال ـ ــذي يـظـ ّهــر ال ـعــاقــات ب ــن الــدعــم
ال ـ ــذي ت ـت ـل ــق ــاه ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء فــي
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن وبـ ـ ـ ــن ت ـص ــوي ـت ـه ــا
ّ
ملصلحة الواليات املتحدة األميركية.
جمع الباحثون قاعدة بيانات حول
كل أصــوات الــدول األعضاء الخمس
عشرة في مجلس األمــن على 2،524
قـ ـ ــرارًا ل ــه ب ــن ع ــام ــي  1946و.2015
ُي ـ ـتـ ــرجـ ــم ه ـ ـ ــذا ال ـ ــرق ـ ــم إل ـ ـ ــى 36,460
تـصــويـتــا ف ــردي ــا .ي ـط ـ ّـور الـبــاحـثــون
ّ
إيكونومترية عـ ّـدة (قياسات
نماذج
ّ
اق ـت ـصــاديــة) ل ـ ّـدراس ــة أث ــر مـتـغــيــرات
عديدة على تلقي الدول لدعم مباشر
ّ
من الواليات املتحدة أو من صندوق
ّ
النقد الدولي .النموذج األهم يدرس
ّ
املتغيرات التالية بــن عامي -1960
 :2015عـضــويــة ال ــدول ــة ف ــي مجلس
األمـ ـ ــن ،نـسـبــة أصـ ـ ــوات ال ــدول ــة ضد
أم ـي ــرك ــا ،ال ـت ـصــويــت دومـ ــا ملصلحة
أميركا ،التصويت دومًا ضد أميركا،
الـ ـتـ ـص ــوي ــت مل ـص ـل ـح ــة أم ـ ـيـ ــركـ ــا أو
ضـ ّـدهــا فــي سـنــوات ّ
مهمة وسـنــوات
غ ـيــر م ـهـ ّـمــة س ـيــاس ـيــا ،وغ ـيــرهــا من
ّ
املتغيرات.
ّ
إن األهمية املتفاوتة لقرارات مجلس
األمــن تقتضي حتمًا التمييز بني
هذه القرارات وإعطاء ّ
أهمية ووزن
أك ـب ــر لـ ـلـ ـق ــرارات األه ـ ــم بــالـنـسـبــة
ّ
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ــتـ ـح ــدة .وض ــع
الباحثون ثالثة معايير لقياس
أهـ ّـمـيــة أي ق ــرار ملـجـلــس األم ــن:
ً
ّأوال ،ع ــدد املـ ـ ـ ّـرات ال ـتــي ُبـحــث
فيها عــن اســم الـقــرار الرسمي
عـلــى مــوقــع غــوغــل (Google
ّ
 .)hitsث ــانـ ـي ــا ،ت ـعــلــق
الـ ـق ــرار ب ــ«إس ــرائ ـي ــل»
حـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـرًا

مؤشر

المخاطر تضاعف عائد سندات اليوروبوند
ُ
ح ـيــث ت ـ َـع ـ ّـد «ح ـل ـي ـفــة أم ـي ــرك ــا املـهـ ّـمــة
ج ـدًا» .ثــالـثــا ،يعتمد الـبــاحـثــون على
م ـع ـي ــار دالل ـ ـ ــي ( )Proxyلـتـصـنـيــف
أهـ ّـم ـيــة ال ـس ـن ــوات وف ــق م ـق ــدار ت ـكـ ّـرر
ّ
ك ـل ـمــات «األم ـ ــم امل ــت ـح ــدة» و«مـجـلــس
األم ــن» فــي مـقــاالت جــريــدة نيويورك
تايمز األميركية.
تـ ـب ـ ّـن ال ـح ـس ــاب ــات أن ال ـ ـ ــدول ال ـتــي
ّ
تـصـ ّـوت ملصلحة الــواليــات املتحدة
حـ ـصـ ـرًا ف ــي ك ــل األصـ ـ ـ ــوات تـحـصــل
عـ ـل ــى مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات أمـ ـي ــركـ ـي ــة أك ـث ــر
ُ
ب ـ ـ ـ ّ .%42أمـ ـ ـ ــا إذا اعـ ــتـ ـمـ ــد م ـع ـي ــار
«إسرائيل» لتحديد ّ
أهمية القرارات،
ف ــإن ال ـ ــدول ال ـت ــي ت ـص ـ ّـوت بــالـكــامــل
ّ
ملصلحة الــواليــات املــتـحــدة تحصل
عـلــى م ـســاعــدات أك ـثــر ب ـ ــ ،%83فيما
تحصل هــذه الــدول على مساعدات
ُ
أكثر بـ %38و %62إذا اعتمد معيارا
غ ــوغ ــل أو نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز عـلــى
الـتــوالــيّ .أمــا بخصوص مساعدات
ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي ،فــإن الــدول
ّ
تصوت بالكامل مع الواليات
التي
ّ
امل ــتـ ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ت ـح ـصــل عـلــى
مساعدات من الصندوق أكثر بـ%46
َ
معياري غوغل
و %78اعتمادًا على
ونيويورك تايمز على التوالي.
ُ
ّ
املتغيرات
لقد أجري قياس أثر هذه
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ّص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد
ال ــدول ــي ال ـتــي تـتـلــقــاهــا الـ ــدول حني
تـصـ ّـوت ملصلحة دول أخــرى دائمة
ال ـع ـضــويــة ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،فـلــم
ت ـبـ ّـن ّ
أي ن ـتــائــج الف ـت ــة .يـعـنــي هــذا
ّ
تـفـ ّـردًا لـلــواليــات املــتـحــدة األميركية
في استغالل هذه امليكانيزمات.
ي ـن ـت ـه ــي الـ ـبـ ـح ــث إلـ ـ ــى أن أصـ ــد ّقـ ــاء
ّ
الواليات املتحدة وحلفاء ها يتلقون
مساعدات مباشرة أكثر لتصويتهم
ّ
ملصلحة الواليات املتحدة األميركية
ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،ف ـي ـمــا ُ
«ي ـك ــاف ــأ»
ّ
خ ـصــوم ال ــوالي ــات امل ــت ـح ــدة أحـيــانــا
بقروض من صندوق النقد والبنك
الــدولـ ّـيــن .كــذلــك يبني الـبـحــث على
نـتــائــج ســابـقــة تـقــول إن الحكومات
اليمينية ُعــرضــة لـتـقــديــم دع ــم غير
ّ
مباشر ،من طريق منظمات عاملية،
أكثر من الحكومات اليسارية.
ّ
يرد الباحثون ذلك إلى ميل
ال ـح ـكّــومــات الـيـمـيـنـيــة إلــى
التدخل الخارجي أكثر من
ً
تـلــك ال ـي ـســاريــة .ه ــذا مـثــا
يـ ـب ـ ّـرر اإلص ـ ـ ــرار األمل ــان ــي
على املحافظة على دور
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
في األزمــة اليونانية ،ألن
الــرأي العام األملاني ّ
يحبذ ذلك،
فـيـمــا ال ـغــايــة األع ـم ــق هي
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـق ــرار
ّ
كمحدد في
األملاني
األزم ــة .ويــذهــب
الـبــاّحـثــون إلــى
ت ــوق ــع تــوجـيــه
ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــات
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
مـ ـس ــاع ــداتـ ـه ــا
ع ـب ــر االتـ ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء
«ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق
ن ـقــد أوروب ـ ــي»
ل ـ ـي ـ ـك ـ ــون أداة
لـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــذ
سـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــات
ال تـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــام بـ ـه ــا
عـ ـلـ ـن ــا ،ل ـكــون ـهــا
غـ ـ ـي ـ ــر ُمـ ـ ـح ـ ـ ّـب ـ ــذة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي
ال ـع ــام األوروب ـ ــي
كمسألة الالجئني
وغيرها.

علي هاشم
الحديث عن أسعار سندات اليوروبوند
أصبح
ّ
ّ
اللبنانية وتقلب ّ عوائدها جــزءًا أساسيًا من
امل ـتــاب ـعــات املـتـعــلـقــة بــال ـض ـغــوط ال ـتــي تــواجــه
ّ
األسواق ّ
اللبنانية ،خصوصًا أن سوق
املالية
سـ ـن ــدات الـ ـي ــوروب ــون ــد بــال ـت ـحــديــد ش ـه ــد فــي
ال ـن ّـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـس ـنــة املــاض ـيــة أقـســى
ّ
املؤشرات ّ
املالية
تقلباته بالتوازي مع تراجع
على مختلف الصعد .فسندات اليوروبوند
ي ـتــم ت ــداول ـه ــا وفـ ــق أسـ ـع ــار ت ـح ـ ّـدده ــا آل ـ ّـي ــات
ال ـعــرض وال ـط ـلــب فــي ال ـس ــوق ،وم ــع تحسس
األسـ ـ ــواق امل ــال ـ ّـي ــة الرتـ ـف ــاع درج ـ ــات املـخــاطــر
ت ـن ـخ ـف ًــض أسـ ـع ــار ال ـ ـتـ ــداول ل ـه ــذه ال ـس ـن ــدات
مقارنة بقيمتها التي ينالها املستثمر عند
االس ـت ـح ـقــاق ف ــي املـسـتـقـبــل ،وه ــو م ــا يعني
ت ـل ـقــائـ ّـيــا رف ــع ال ـع ــوائ ــد ع ـلــى ه ــذه ال ـس ـن ــدات.
وهكذا ،ترتفع العوائد على ّ هذه السندات مع
ارتفاع درجة املخاطر املتوقعة في األسواق.
في مراجعة سريعة لنسبة العائد على سندات
ّ
املمتدة من نهاية
اليوروبوند ،خالل السنوات
 2013ولـغــايــة نـهــايــة  ،2018يظهر بــوضــوع
أن نسبة العائد ارتفعت بأكثر من الضعف،
وتحديدًا من  %4.5إلى  .%10ولغاية اآلن من
عام  ،2019ارتفع هذا العائد لغاية .%10.27
مع العلم ّأن سندات اليوروبوند هي سندات
ّ
األجنبية
الــديــن السيادي املكتتبة بالعمالت
تحديدًا ،وال يشمل هذا ّ
املعدل سندات الدين
ّ
اللبنانية.
بالليرة
ّ
ّ
ثـ ّـمــة عـ ــدة أس ـب ــاب داخ ـل ــي ــة ت ـضــافــرت خــال
ال ـس ـنــوات املــاضـيــة لـتـســاهــم فــي ن ـشــوء هــذه
الـ ـح ــال ــة ،وف ـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا ارتـ ـ ـف ـ ــاع امل ـخ ــاط ــر
املـصــاحـبــة لــاسـتـثـمــار ف ــي األس ـ ــواق املــالـ ّـيــة
فــي ظــل األزم ــة الـتــي تـنــامــت خ ــال الـسـنــوات
ّ
املاضية ،وهو ما أثر حكمًا على أسعار هذه
السندات ودفعها لالنخفاض .وتربط بعض

الـتـحـلـيــات انـخـفــاض أس ـعــار ه ــذه الـسـنــدات
خ ــال ف ـتــرات مـعـ ّـيـنــة مــن ال ـس ـنــوات املــاضـيــة
ب ـب ـعــض اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ق ـ ــام م ــن خــال ـهــا
مصرف لبنان باستبدال سندات دين بالليرة
الـلـبـنــانـ ّـيــة كــانــت مــوجــودة بـحــوزتــه بـسـنــدات
يوروبوند (بالدوالر األميركي) ،لبيع سندات
اليوروبوند وزيادة احتياطي العمالت الصعبة
املوجود لديه ،وهو ما خلق فائضًا في عرض
سـ ـن ــدات الـ ـي ــوروب ــون ــد .ومـ ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى،
ّ
كانت األرباح املرتفعة التي تؤمنها هندسات
م ـصــرف ل ـب ـنــان كــاف ـيــة لــدفــع امل ـص ــارف إلــى
ّ
األجنبية في هذه
توظيف سيولتها بالعملة
ً
الـهـنــدســات ،ب ــدال مــن توجيهها –كـمــا جــرت
العادة -إلى التوظيف في سندات اليوروبوند.
ّ
الخارجية ،فمن الطبيعي
ّأما من ناحية العوامل
ّ
أن تتأثر أسعار سندات اليوروبوند وعوائدها،
ّ
األجنبية ،بأسعار الفوائد
املكتتبة بالعمالت
ّ
ّ
عامليًا .وهكذا شكل ارتفاع الفوائد على الدوالر
فــي الــواليــات املتحدة ومختلف أنـحــاء العالم،
ّ
التدفقات ّ
املالية الناتجة عنها باتجاه
وحركة
ّ
الواليات املتحدة ،ضغطًا إضافيًا على عوائد
اليوروبوند لالرتفاع .وفــي هــذا السياق ،كان
ـوســع فــي زيـ ــادة نـسـبــة ال ــدي ــون الـسـيـ ّ
لـلـتـ ّ
ـاديــة
ّ
ّ
اللبنانية بالعمالت األجنبية من إجمالي الدين
أثر كبير في زيادة انكشاف الدين العام على
ّ
تحوالت األسواق ّ
ّ
العاملية وحركة األموال
املالية
فيها.
بـمـعــزل ع ــن األس ـب ــاب ال ـتــي ت ـضــافــرت لخلق
ه ــذا ال ــواق ــع ،س ـي ـكــون ل ــزي ــادة نـسـبــة ال ـعــوائــد
بهذا الشكل تأثير هائل على خدمة الدين في
املستقبل .فارتفاع نسبة العوائد على سندات
اليوروبوند القائمة ّ
حاليًا سيفرض على الدولة
زي ــادة الـفــوائــد على سـنــدات الـيــوروبــونــد التي
في املستقبل ،لتأمني
سيتم عرضها لالكتتاب ّ
الـطـلــب عـلـيـهــا .وم ــن امل ـتــوقــع بـحـســب تقرير
«الــديــن وأسـ ــواق الــديــن» ال ــذي ت ـصــدره وزارة
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺴﻢ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻋﻮدة

ّ
املالية أن يستحق خالل عام  2019ما قيمته
 5,078مليون دوالر من سندات اليوروبوند
وفــوائــدهــا بالعملة الصعبة ،سيحتاج لبنان
إلى إعــادة تمويلها عبر إصــدار وبيع سندات
يوروبوند جديدة.
ل ـكـ ّـن املـشـكـلــة األس ــاس ـ ّـي ــة تـكـمــن ف ــي ّأن هــذه
الديون ،التي سيحتاج لبنان إلى إعادة تمويلها
ّ
ستتحول إلى عامل
بالفوائد األعلى وبالدوالر،
إض ــاف ــي م ــن ع ــوام ــل ال ـض ـغــط ع ـلــى الـسـيــولــة
بالعملة الـصـعـبــة ،فــي وق ــت تتفاقم فـيــه أزمــة

م ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات وال ـت ـحــويــات ال ـخــارجـ ّـيــة.
ّ
ّ
األجنبية
اللبنانية بالعمالت
فودائع املصارف
تراجعت في ّأول شهرين من هذا العام بنسبة
 %2.76بالنسبة إلــى غير املقيمني و%0.97
بالنسبة إلى غير املقيمني ،وهو ما ساهم في
تراجع إجمالي ودائــع القطاع بنسبة .%1.41
نـســب ال ـتــراجــع ه ــذه كفيلة بــإظ ـهــار الـتـحـ ّـدي
الكبير ال ــذي سـيــواجــه إع ــادة تـمـ ّـويــل سـنــدات
ال ـي ــوروب ــون ــد وف ــوائ ــده ــا املـسـتـحــقــة بــالـفــوائــد
ً
املرتفعة مستقبال.

سوق المواعدة عبر اإلنترنت

ّ
شركة واحدة تستحوذ على أشهر التطبيقات وتهيمن على كل السوق
عــدد األزواج الذين يجتمعون عبر
اإلن ـتــرنــت ارت ـفــع أكـثــر مــن الضعف
فــي العقد املــاضــي ،إلــى نحو حالة
ّ
من كل  5حاالت زواج .هذه البيانات
ّ
يستعرضها مـســح أع ــدت ــه جامعة
سـتــانـفــورد بـعـنــوان «كـيــف يجتمع
ّ
وتبي
األزواج وكيف يبقون معًا؟»،
ّ
النمو الحاصل فــي ســوق املــواعــدة
عبر اإلنـتــرنــت خــال العقد األخير
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع ظ ـه ــور تـطـبـيـقــات
املواعدة.
ش ـ ـ ّـج ـ ــع ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق  Tinderع ـل ــى
اسـتـعـمــال تـطـبـيـقــات امل ــواع ــدة في
العالم عندما ّ
تم إطالقه على أجهزة
ّ
 iPhoneف ــي  ،2012ومـ ــن ثـ ــم عـلــى
نظام  Androidفي  .2013وبحلول
ّ
يضم 57
 ،2017نما التطبيق وبات
مـلـيــون مستخدم نـشــط فــي جميع
أنحاء العالم .ومنذ إطــاق Tinder
ظهرت مئات مــن خــدمــات املــواعــدة
فــي مـتــاجــر التطبيقات فــي جميع
أنحاء العالم .ويالحظ املستثمرون
االزدهــار الحاصل في هذه السوق
التي ّ
يقدر أن يصل حجمها إلى 12
مليار دوالر بحلول العام املقبل.
لكن على الــرغــم مــن تـنـ ّـوع خـيــارات
ّ
املواعدة على اإلنترنت ،إل أن معظم
الـتـطـبـيـقــات الـشــائـعــة مـمـلــوكــة من
م ـج ـمــوعــة واح ـ ـ ــدة ف ـق ــط ،إذ ت ـعــود
مـلـكـيــة جـمـيــع تـطـبـيـقــات امل ــواع ــدة

الــرئ ـي ـس ـيــة ت ـقــري ـبــا إلـ ــى مـجـمــوعــة
 Match Groupامل ـت ـفـ ّـرعــة ع ــن .IAC
وهذه التكتالت تسيطر عليه شركة
 Barry Dillerاإلعالمية.
لـ ـق ــد الح ـ ـظـ ــت  IACالـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور فــي
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق م ـ ـب ـ ـك ـ ـرًا ف ــاشـ ـت ــرت
ش ــرك ــة  Match.comال ـ ــرائ ـ ــدة فــي
امل ــواع ــدة عـبــر اإلن ـتــرنــت فــي الـعــام
 ،1999وم ــن ث ـ ّـم تـحـ ّـولــت إل ــى شــراء
الــاع ـبــن الــرئـيـسـيــن ف ــي ال ـســوق.
ً
وف ـض ــا ع ــن تـطـبـيــق  Tinderال ــذي
ض ــاع ــف إي ـ ـ ـ ـ ــرادات امل ـج ـم ــوع ــة فــي
 2018إلى  805ماليني دوالر ،باتت
ّ
 Match Groupتـمـتـلــك أي ـض ــا ،كــل
مــن  ،OkCupidو ،Plenty of Fishو
 .Hingeوك ــذل ــك اش ـت ــرت مـنــافـســن
دولـيــن مثل  Meeticفــي أورو ّب ــا و
 Eurekaف ــي الـ ـي ــاب ــان .ل ـقــد حــقـقــت
الشركة إيــرادات بقيمة  1.73مليار
دوالر فــي  .2018ووف ـقــا للتقارير،
تمتلك  Match Groupحــالـيــا أكثر
مــن  45شــركــة لـلـتـعــارف 25 ،شركة
منها حصلت عليها عبر عمليات
استحواذ.
على الــرغــم مــن ذل ــك ،ال ي ــزال يوجد
مـنــافـســون خ ــارج م ـت ـنــاول الـشــركــة
العمالقة .ففي العام  ،2017حاولت
مجموعة  Match Groupاالستحواذ
على آخر منافس لها  Bumbleالذي
وصل حجم أعماله إلى  450مليون

دوالر بعد أن زاد عــدد مستخدميه
أك ـثــر م ــن  23مـلـيــون مـسـتـخــدم في
ثــاث سـنــوات فـقــط .إال أن Bumble
رف ـ ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ،ف ــرفـ ـع ــت Match
 Groupدعوى على الشركة املنافسة
بـتـهـمــة ان ـت ـهــاك بـ ـ ــراءات االخ ـت ــراع،
وه ــو م ــا اع ـت ـبــره الـبـعــض مـحــاولــة
إلجـ ـب ــاره ــم ع ـل ــى الـ ـقـ ـب ــول بـصـفـقــة

االس ـت ـحــواذ .وبــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
ق ـ ّـررت شــركــة  ،Facebookفــي ،2018
ـواعـ ــدة ال ـخــاص
إط ـ ــاق تـطـبـيــق املـ ـ ّ
بها ،والــذي من املتوقع أن يستفيد
مـ ـن ــه  2.2مـ ـلـ ـي ــار م ـس ـت ـخ ــدم ح ــول
العالم ،وهــو مــا ّأدى إلــى انخفاض
%21
أسـهــم  Match Groupبنسبة ّ
قبل أن تستعيد قيمتها مــع تأخر

 Facebookفي تقديم الخدمات.
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ف ـ ـشـ ــل ع ـم ـل ـي ــة
االستحواذ على  Bumbleوإطالق
 Facebookتـ ـطـ ـبـ ـي ــق امل ـ ـ ــواع ـ ـ ــدة
ّ
الخاصة بــه ،إل أن Match Group
ال ت ـ ـ ــزال الـ ــرقـ ــم واح ـ ـ ــد فـ ــي س ــوق
املواعدة.
ً
ّ
بتصرف نقال Visual Capitalist
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