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 ترّقب إجراءات تعالج الدَّين واألزمة المصرفيةنتائج "إيجابية" الجتماعات صندوق النقد 

 
 موريس متى

شباط الجاري بحسب ما كان محددا ضمن جدول الزيارات التي وضعها الوفد  23د صندوق النقد الدولي الى بيروت في ن تنتهي زيارة وفكان من المنتظر ا 
لمالية ه حتى منتصف االسبوع لما تستوجبه الملفات ازيارة أقلقبل وصوله الى لبنان، اال ان البعثة أبلغت إدارة الصندوق في واشنطن مساء السبت تمديد هذه ال

 .المشورة من وقت إضافي للبت وتقديم المزيد من
لفا كامال حول الوضع إجتماعات ماراتونية يعقدها وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سيريزوال وتكثفت خالل عطلة نهاية االسبوع. وقد كونت البعثة م

الكامل وليس الجزئي، وال يمكن القبول  د الصندوق يشدد في اجتماعاته على ضرورة الحلالسياق، تؤكد مصادر متابعة لإلجتماعات ان وفوفي هذا اللبناني. 
الذي االسلوب ن بـ"الترقيع" او بـ"إجراءات جزئية مرحلية" لمعالجة االزمة غير المسبوقة التي تضرب لبنان. وبخالف كل ما يحكى عن انزعاج لدى البعثة م

عات كانت "إيجابية" والبعثة لم تبِد اي موقف سلبي في هذا الشأن. لول الممكنة، تؤكد المصادر ان نتائج االجتماتعتمده السلطات اللبنانية للبحث في الح
ع الوفد الى شروحات ألرقام المالية كما استمفاللقاءات االولى في بيروت ُخصصت لتقديم الجانب اللبناني شرحا دقيقا حول الخلل الكبير في المالية العامة، 

االجتماعات لم تكن إيجابية "نوعا ما" في البداية، اال انها استكملت باجتماعات إيجابية منذ السبت ميزان المدفوعات، فيما تؤكد المصادر ان هذه العامة و 
االنقاذية التي تعمل عليها ى ان البعثة "شددت على ضرورة أن تأخذ الخطة مصادر الالفائت، ما دفع البعثة الى اتخاذ قرار بتمديد زيارتها الى بيروت. وتشير ال

ها ة في االعتبار توصيات عدة مهمة بالنسبة الى المؤسسة الدولية، أهمها ما يتعلق بوضع المالية العامة، وتحديدًا االجراءات التي ستعتمدالحكومة اللبناني
ن الى ما دو  %150ناتج المحلي اللبناني من نحو الصندوق بضرورة خفض نسبة الدين العام الى الإذ أوصى الحكومة لناحية خفض حجم الدين العام، 

، وهنا طلب الصندوق من الجهات المالية اللبنانية تفاصيل حول االجراءات التي يمكن أن تتخذها %80، وبضرورة إيصال هذه النسبة الى نحو 100%
لناحية الفوائد او قد تتضمنه هذه الخطة من إعادة جدولة للدين  قاش تفصيلي حول إعادة هيكلة الدين العام وما. وفتح نلإلسهام في الوصول الى هذه النسبة

لتساوي مع االزمة آجال االستحقاقات. وبحسب المعلومات، أكد الصندوق ان هذه الخطوات "قد ال تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام التي يجب معالجتها با
حتى العمل على شطب جزء من هذا الدين، ما قد لة الدين وصوال الى خفض الفوائد المستحقة، و ا فتح النقاش حول إمكان العمل على إعادة جدو رفية"، مالمص

جز من خفض الع يطاول حاملي السندات االجنبية. كذلك شددت البعثة على "ضرورة ان تلحظ الخطة االنقاذية للحكومة اللبنانية إجراءات عملية تساهم في
جز في الحساب الجاري، على ان تأتي هذه االجراءات أيضا توازيا دا اقصى، مع إيجاد الحل المناسب لمعالجة العح %4و 3حاليا الى ما بين  %11أكثر من 

 .ام المقبلةالل االيمع اقتراحات من الجانب اللبناني تساهم في إيجاد حل لألزمة المصرفية"، وهي اقتراحات ستبدي البعثة رأيها فيها خ
لهادفة الى مساعدة السلطات اللبنانية على وضع خطتها االنقاذية. وفي هذا السياق، علمت ه في بيروت مستكمال اجتماعاته اوفد بعثة صندوق النقد مدد إقامت

نها في انتظار االخذ بتوصيات صندوق النقد عظم أركا"النهار" ان هذه الخطة ستخرج الى العلن بحلول مطلع االسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعدما اكتملت م
ي أوصت بها المؤسسة الدولية، اضافة الى مجموعة إصالحات هيكلية وبنيوية تأتي ضمن خطة ستساعد في ناقشة االجراءات التي ستعتمدها الحكومة والتوم

ن يتم االعالن لى طاولة مجلس الوزراء الخميس المقبل، على ااالولى عمعالجة االختالالت المالية االساسية. وتوقعت المصادر إمكان عرض الخطة للمرة 
بوع، فيما لم تستبعد المصادر ان يتم هذا االعالن بحضور بعثة صندوق النقد، ما يعيد نوعا من "الثقة" حيال إجراءات هذه الخطة عنها مباشرة بحلول نهاية االس

ب، إستعدادها الدائم للحضور الى بيروت عند الطلصندوق النقد اكدت أمام السلطات اللبنانية " ان بعثة أمام المجتمع والمؤسسات المانحة. وعلمت "النهار"
ند وضع خصوصا في مرحلة تطبيق الخطة"، وهي مرحلة قد تستدعي مشورة الصندوق الن تحديات التطبيق أكبر بكثير من الصعوبات التي تواجه الحكومة ع

 .الخطط
 

 الموازنةإجتماع مع لجنة المال و 
ئيس مجلس النواب نبيه بري، وحضور وزير المال غازي وزني ع ر في بيروت خالل عطلة نهاية االسبوع بلقاء مإستكملت بعثة وفد صندوق النقد إجتماعاتها 

صفه بـ "الجيد"، "حرص ومستشار الرئيس بري علي حمدان. وكان عرض طويل ومفصل للوضع المالي واالقتصادي. وأكد بري للوفد خالل االجتماع الذي و 
 ."ملية اإلنقاذية وعودة الثقة بلبنانجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح العلبنان على التزام اإلصالحات ال

ئب ابرهيم كنعان ناوأمس شهدت السرايا الحكومية غداء عمل ضم وفد البعثة الى رئيس الحكومة حسان دياب. وكانت البعثة التقت رئيس لجنة المال والموازنة ال
شاريع االصالحات والتوصيات كنعان ان الوفد "عرض نتيجة لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين. وكانت مناسبة لعرض م والنائب ياسين جابر في المجلس. وأكد

عيد خفض النفقات وضبط العجز ومكافحة في معرض دراستها للموازنات السابقة والحالية، ان على ص 2010التي اصدرتها لجنة المال والموازنة منذ العام 
، كما اعادة تكوين الحسابات المالية وتدقيقها". 2020 ي اإلدارة اللبنانية والمؤسسات العامة، او االصالحات البنيوية التي تضمنتها موازنةالهدر والفساد ف

دية مالية شاملة كاملة تشمل، الى اعادة هيكلة الدين العام، خطة اقتصاوخالل االجتماع اكد الجانب اللبناني "دعم فريق العمل الحكومي لجهة صياغة خطة مت
 ."تؤدي الى استعادة الثقة بلبنان وماليته وقطاعه المصرفي
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 قابة على المصارفلجنة الر 

احية خفض نسبة الدين العام وعقدت البعثة أيضا إجتماعا خالل عطلة نهاية االسبوع مع لجنة الرقابة على المصارف ُخصص للبحث في ما طرحه الصندوق لن
عادة عادة تنشيط االقتصاد. وشدد رئيس ا الى الناتج المحلي وا  مكان تحرير سعر الصرف وا  للجنة سمير حمود على ان "أي مس تكوين رساميل المصارف وا 

صارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في َاي بلد عانى المصاعب المالية، والم
ذا كانت ن جدد وربما من المودعين، لكن يبقى الهم األساسي أمام القطاع المصرفي هو الحفاظ علوعلى مساهمي ى أموال المودعين كبيرة أم صغيرة، وا 

دارةالسحوبات والتحاويل متعذرة اآلن، فيجب العمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف". واعتبر  القطاع  ان "الحلول تأتي من فوق، أي من موازنة الدولة وا 
ات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خالل سيدر وصندوق النقد. وفي غياب العام وتثبيت اإلرادة بإحالل األمن والنظام لعودة االقتصاد واقرار اإلصالح

ودائع محبوسة والفوائد الى انخفاض". وتؤكد ، ويبقى مرفوًضا من قبلنا المس بالودائع سيما وان الالرؤية الشاملة لن يكون ممكنا االستفادة من المؤسسات الدولية
ان اساس االزمة هو مالية الدولة، وقد تحّمل مصرف لبنان والمصارف تبعاتها نتيجة غياب االصالحات، ما  المعلومات ايضا، ان االجتماعات ركزت على

 .ساهم باستمرار النزف سنوات
 

 
 


