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 ...مرتبة لبنان في سلَّم أولويات صندوق النقد واهتماماته انخفضت

 طريقة مناقشة القوانين في اللجان شعبوية جدا  ": النهار"أبو سليمان لـ 
 

 سلوى بعلبكي
تعقيدا، ويستمر مسلسل انهيار الدولة ومؤسساتها، وفقدان الثقة بقدرتها  لبنان# في ظل غرق البالد في فراغ رئاسي وحكومي غير مسبوق، يزداد تراكم األزمات التي يواجهها

بدو أن الطريق لتلبية متطلبات صندوق النقد في هذه العجالة، ي. ما تبّقى له من هيبة واحترام، وأمل فيه" تطيير"على حْمل صليب اإلنقاذ، وليس آخرها مهزلة إنقسام القضاء و
 .الدولي وشروطه اصبحت وعرة، في غياب السلطة الموحدة من جهة، وتوّقف التشريع من جهة أخرى

 
ات إقتصادية مماثلة لظروف لبنان، أولهما، انشغال الصندوق مع بلدان عدة تعاني أزم: انخفضت مرتبة لبنان في سّلم اولويات صندوق النقد واهتماماته لسببين اساسيين"توازيًا، 

، وفق ما يقول الوزير "وثانيهما، تراجع صدقية لبنان عند الصندوق. تمثل مصلحة استراتيجية أوسع للصندوق، وتبدي تعاونا جديا لتنفيذ ما اتفق عليه معه، مثل مصر وأوكرانيا
 ".النهار"مان لـالسابق والمحامي المتخصص في الماليات العامة والدولية، كميل أبو سلي

 
الدول المتعثرة، ووضعها على  أمام هذا الواقع، ومع تصويب صندوق النقد بوصلة اهتماماته الى دول غير عصية على الحلول، والمشاريع التي يقترحها عادة لمعالجة مشاكل

م والمباالتهم بالمصلحة العليا للبالد والعباد، وهو ينزلق يوما بعد يوم نحو قعر سكة التعافي، كما هي الحال مع لبنان، ييدو أن بلد األرز سقط فريسة تعنت مسؤوليه واستهتاره
لليرة أمام الدوالر، فيما البالد تعيش بين نار " كرامة"ما عاد بعيدا، ومن دون كوابح تخفف عنف اإلرتطام الكبير المرتقب، بدليل انعدام القدرة كليا على حماية ما تبقى من 

ويزداد الشعور بالخوف من تمدد الشغور في الرئاسة . المتفلتة من كل الضوابط األخالقية واإلنسانية، وبين نيران غالء المأكل والمشرب والطبابة والنقلالصراعات السياسية 
 .والحكومة، وقريبا في رأس مصرف لبنان واألمن العام وغيرهما

 
 ت السياسية، يبرز السؤال عن مصير المفاوضات مع صندوق النقد، ومعها االصالحات المطلوبة والموعودة؟إذًا، وفي ظل هذه التعقيدات التي استفحلت مع استمرار الخالفا

 
، باشرت حكومة الرئيس حسان دياب التفاوض مع صندوق النقد وفق خطة للتعافي "اليوروبوندز"عن تسديد دفعة مستحقة من سندات  0202بعد تخّلف لبنان في آذار 
ولكن هذه . ، لكنها سقطت في مجلس النواب بسبب االختالف بين ممثلي الحكومة ومصرف لبنان على تقدير حجم الخسائر(LAZARD" )الزار"كة اإلقتصادي وضعتها شر 

ت دوالر، خلصت إلى مليارا 4و 3المفاوضات التي استؤنفت رسميا في الشهر االول من العام الماضي مع الصندوق، بغية الحصول على برنامج مساعدات تراوح قيمته ما بين 
مليارات دوالر لمساعدة البالد على الخروج من أزمتها االقتصادية، علمًا ان هذه المساعدة كانت مشروطة بشروع لبنان  3اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على قرض بقيمة 
 .فورا في إقرار مجموعة قوانين وتشريعات إصالحية

 
ال حّل إال "الوصول الى نهاية النفق المظلم الذي يتخبط فيه لبنان نتيجة عدم الجدية التي يتعاطى بها معظم المسؤولين في لبنان، وجزم أنه ال يبدو أبو سليمان متفائال حاليا ب

 ".عبر صندوق النقد، بدليل أننا ننتقل من أزمة الى أخرى من دون حل في االفق، فيما المسار االنحداري يزداد ويتعمق
 

". دوالر شهريا للمودعين 022ة التي تتم بها مناقشة القوانين االصالحية في اللجان النيابية شعبوية للغاية، ال سيما قانون الكابيتال كونترول الذي يتيح تسديد الطريق"وبرأيه أن 
ذ سأل   .بو سليمان االجابة بالنفي، حسم أ"عما اذا كان تم درس ميزانيات المصارف وتأثير مبلغ كهذا على ما تبقى من سيولتها بالفريش دوالر"وا 

 
وصندوق النقد ال يزال ... تى اآلنثمة شروط مسبقة للصندوق لحظها اتفاق االطار، وقد أكد الرؤساء الثالثة لوفد الصندوق قدرة لبنان على تنفيذها، لكنها لألسف لم تنفذ ح"

صحيح أنه ال يمكن اقرار هذه : "، وفق ابو سليمان الذي استدرك بالقول"مطلوبة من الصندوقينتظر فيما لبنان ال يزال بعيدا عن تنفيذها وخصوصا حيال اقرار القوانين ال
مريرها في سلة واحدة، كما يمكن القوانين من دون انتخاب رئيس للجمهورية، ولكن في االنتظار، وبما أن وصفة صندوق النقد لن تتغير، يمكن االتفاق على نصوص القوانين وت

، مع التأكيد على على تنفيذ الشروط المتبقية التي ال تتطلب قوانين وخصوصا انشاء الهيئة الناظمة، شرط أن تكون فعلية وليس صورية تعمل عند وزير الطاقةللوزراء أن يعملوا 
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زيادة مساهمة الدولة لتعويض الخسائر التي ُمني  التوحد لالتفاق مع صندوق النقد بغية"ويقترح بدل التركيز على أمور هامشية والتلهي بمعارك جانبية، ". عدم تقليص صالحيتها
 ".بها صغار المودعين

 
المسؤولية التعاقدية تقع على القطاع "ثمة اجماع على أن مسؤولية ضياع أموال المودعين هي مسؤولية مشتركة بين المصارف ومصرف لبنان والدولة، لكن أبو سليمان يرى أن 

مليار دوالر للمصارف في حين  02المصارف وليس لدى مصرف لبنان أو الدولة اللبنانية، فيما يتوجب على مصرف لبنان دفع نحو المصرفي كون الناس أودعت أموالها في 
نقد والتسليف على من قانون ال 33أما الدولة فهي مجبرة استنادا الى المادة . مليارات دوالر، اضافة الى احتياط الذهب الذي يجب عدم المّس به 9أنه ال يملك حاليا إال نحو 

للمصارف وهي ضرورية للتعويض على " المركزي"اعادة تكوين خسائر مصرف لبنان، بما يعني أن عليها مسؤولية غير مباشرة بدفع قسم من االموال التي يجب أن يسددها 
واالنكى أنها بدل أن تنفذ المطلوب منها من اصالحات راحت تصرف  والمسؤولية االكبر التي تتحملها الدولة هي في اهمالها تنفيذ االصالحات المطلوبة منها،. المودعين

 ".مليارات الدوالرات يمنة ويسرة من دون خطة
 

ذ يتخوف البعض من أن يكون مصير لبنان كمصير مصر التي تمر بظروف اقتصادية بالغة الخطورة على رغم أنها نّفذت شروط صندوق النقد الق أعوام، كان  32اسية منذ وا 
فعت معها حدة التضخم، نها إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات، وتقليص عدد موظفي الجهاز اإلداري، وتحرير سعر الصرف، بما أدى إلى قفزات قوية في األسعار ارتمن بي

رنامج مع صندوق النقد مع تعديل البند الذي يتعلق مصر مرت بفترة استقرار فاقت العشر سنوات، أما بالنسبة الى لبنان فال حل أمامه اال عبر تطبيق ب"أوضح ابو سليمان أن 
ليس حال سحريا ألزمات لبنان، ولكنه حتى اآلن البرنامج الجدي واألفضل للخروج من "وال يخفي أبو سليمان أن صندوق النقد ". بمساهمة الدولة بالتعويض على المودعين

كما أنها شرط . المانحة والمؤسسات المالية العالمية ومنها البنك الدولي للمساهمة في مساعدة لبنان األزمة، علما أن ما يطلبه الصندوق هو اصال شرط من شروط الدول
صرف الليرة الذي على رغم اساسي للسير بالمفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز االجانب، اضافة الى اهميتها العادة الثقة وضخ السيولة التي ستساهم بتحسين سعر 

 ".كما أنه حتى اليوم لم يتقدم أحد بخطة جدية اساسية. ي لما تبقى من أموال المودعين ال يزال سعر صرف الدوالر الى ارتفاعالصرف العشوائ
 
دء بمطالبة كل يجب الب"برأي ابو سليمان ليتقبل الشعب برنامج الصندوق أو غيره من االصالحات التي يمكن أن تكون قاسية بعض الشيء، ويقول إنه " المحاسبة مسألة مهمة"

، (قانون مكافحة تبييض األموال) 44/0232بشكل مخالف للقانون  0239المساهمين الكبار في المصارف ومديري المصارف والسياسيين الذين حّولوا أموالهم بعد تشرين 
 ".ويجب اعطاء المعلومات حولها، ومن ثم محاسبة الذين حّولوا أموالهم بعد تشرين

 
ال اعتقد أن االمور ستتحسن وسنبقى على حالنا في انتظار : "، مستدركًا بالقول"نتقال الى فترة التنفيذ والكّف عن التذاكي ألن عامل الوقت لم يعد يرحمناضرورة اال"وشدد على 

 ".وعي المسؤولين، علما أن أحدا لن يصدق ان الدولة اللبنانية ستنفذ ما تعهدت به
 

 
 


