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 قوانين اإلصالحات جاهزة والعبرة في التنفيذالطريق إلى الصندوق الدولي.. 

 
 سيذو الفقار قبي

انتظار تحقيق إصالحات في من مختلف األطراف والمرجعيات بمسيرة الحكومة الجديدة الى صندوق النقد الدولي والصناديق العربية القت دعما معنويا   
فير عجز عم، تصاألقصى قد تشمل رفع كل أنواع الد ضوء شروط لم تحدد معالمها حتى اآلن، إنما يستدل من المبادئ العامة للصندوق انها في حّدها

ربع حجم القطاع « تشحيل%( »1٦بما الى يمة المضافة على عديد السلع )ر الموازنة العامة، خفض نسبة الدين العام الى الناتج اإلجمالي، رفع ضريبة الق
والتهّرب الضريبي والجمركي،  لتهريبفية ومكافحة الفساد ووقف الهدر واالعام، إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات الرئيسية العامة، تطوير الحوكمة الشفا

 ٨0الى  70ترليون ليرة أو ما بين  2٤0مؤسسات الدولة )لجنائي في حسابات مصرف لبنان و توحيد وتحرير سعر الصرف، الكابيتال كونترول، التدقيق ا
مجلس النواب( خصخصة بعض األمالك  زنة فيمصارف وتقديرات لجنة المال والموامليار دوالر حسب خطة الحكومة الراحلة، وأقل بكثير حسب خطة ال

ى بعضها بطلب من الصندوق وبعضها اآلخر فرضته ضرورة التزام ل القضاء، إضافة الى شروط أخر العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، استقال 
 .لبنان بالمعايير اإلصالحية الدولية بوجه عام
راج حبرا تشريعا في عديد المجاالت، لكنها ما زالت في األد ٧٠ايير بتشريعات من مجلس النواب من ضمن عوالمشكلة األولى ان لبنان قونن بعض هذه الم

في القطاع  بيل المثال قوانين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اإلثراء غير المشروع، إستعادة األموال المنهوبة، إلغاء سرية المصارفعلى ورق! ومنها على س
 .الل السلطة القضائيةينية، وأوال وأخيرا قانون استقالى المعلومات، مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، قانون الشراء العام، والبطاقة التمو  العام، حق الوصول

 
بمفاوضات تستدعي تشريع  والمشكلة الثانية، كيف يمكن رغم عدم تنفيذ كل هذه القوانين بل ومع استمرار تنفيذ ما يناقضها، التوجه الى صندوق النقد للدخول

لمؤسسات العربية والدولية، ان الدولة اللبنانية لم ويعرف القّيمون على الصندوق واقوانين جديدة ال يمكن دون تتفيذها الحصول على أي قروض من أي نوع، 
ام قام أساسا ومستمرا على المحاصصة والمقاسمة ني تغيبرا شامال في بنية نظتكن يوما راغبة أو ربما مؤهلة لتنفيذ أي من هذه التشريعات التي قد تع

 !«المناتشة»و
 

م تنويهها بإيجابية تأليف التي رغ« موديز»الصندوق، مؤسسات عالمية منها وكالة التصنيف  لواقع، الى جانب القّيمين علىوبين الذين يعرفون جيدا هذا ا
ياطيات العمالت األجنبية في مصرف لبنان، فيما بنك أوف أميركا اعتبر سبب عدم إمكانية تحالحكومة الجديدة، تحّفظت حول إمكانية التنفيذ بسبب إستنزاف إ

قد يخفف من »إضافة إلى أن إنشغال الحكومة الجديدة « ية قد يطيح تأثير سجلها التاريخي فرص القيام بإصالحات جوهريةالتأثير القوي لطبقة سياس»فيذ التن
دوق بسبب إستمرار من درجة التفاؤل للوصول الى إتفاق مع الصن« معهد التمويل الدولي»وبالمقابل خّفف «. الدولي از إتفاق شامل مع الصندوقفرصة إنج

 .لدولة والمصارف ومصرف لبنان حول كيفية توزيع خسائر األزمة بين األطراف الثالثةالخالف بين ا
 

وحزيران  ٢٠٢٠ال الودائع الذين تكبدوا خالل عام ونّيف )بين نيسان مو أ ووسط كل هذه التحفظات والعقبات هناك صوت صارخ عاٍل هو صوت أصحاب
ب الفروقات بين أسعار صرف ما تدفعه لهم المصارف بالليرة، وأسعار الصرف في السوق الموازية، مليار دوالر بسب 93،4دائعهم بـ( خسائر من قيمة و ٢٠٢١

لنا سنتان مضت وأنتم تقصون رقابنا ودفننا أحياء. ولن نقبل إال أن تعاد لنا أموالنا وهي حق »: ينالعالم في صيحات المودعوهو صوت يتردد صداه بين لبنان و 
جحافوبالعملة نفسها التي أودعن ذا تجاوزنا في بعض المراحل فهذا لن يستمر ولن نسكت بعد اليوم عن ما يصيبنا كل يوم من ظلم وا   .«اها بها. وا 

 
 

 

https://aliwaa.com.lb/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%b0%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d9%8a%d8%b3%d9%8a/

