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إقتصاد

الطريق إلى اإلتفاق بني لبنان وصندوق النقد
"كابيتال كونترول" وموازنة وشفافّية وهيكلة مصارف

نحو  الطريق  هو  بل  كامال،  اتفاقا  الدويل  النقد  صندوق  مع  لبنان  اليه  توصل  الذي  املبديئ  االتفاق  اعتبار  ميكن  ال 
االتفاق. يعترب هذا االتفاق املبديئ حدثا ايجابيا، لكن الوصول اىل االتفاق النهايئ مرشوط برزمة اصالحات عىل لبنان 

تنفيذها، منها قانون الكابيتال كونرتول واعادة هيكلة املصارف والدين العام واصالح مؤسسات الدولة وغريها

لتستبدل  التسعينات،  اوائل  يف  ذروتها 
واالستدانة  املايل  الهدر  بسياسات  بعدها 
خيالية.  بفوائد  عنها  الناجم  العجز  لتغطية 
مالية  يف  عاما  دينا  الدين  خدمة  فرتاكمت 
وهمية  خزينة  سندات  وتكدست  الدولة، 
فتم  لبنان.  ومرصف  املصارف  ميزانيات  يف 
مساهمي  اىل  حقيقية  ارباح  توزيع  مبوجبها 
اموال  من  النافذين  وبعض  املصارف 
املودعني، حولت خلسة اىل الخارج من دون 
انفضاح  لتاليف  الدفرتية  الودائع  قيمة  مس 
موجودات  السندات يف  تخطي  وعند  شأنها. 
استدعى  ذاته،  العام  الدين  قيمة  املصارف 
واقرتافات  هندسات  لبنان  مرصف  من  االمر 
السندات  عىل  سواب  شكل  اخذت  مالية 
مع  مشبوهة  واستقراض  اقراض  وعمليات 
قيمة  من  االكرب  القسم  وتحويل  املصارف، 
ودائع  اىل  املصارف  ميزانيات  يف  السندات 
وشهادات ايداع لها لدى مرصف لبنان بشكل 
مناف لقانون النقد والتسليف. عند انفضاح 
نتينغ  بعملية  لبنان  مرصف  قام  امرها، 
جزئية يف حساباته احدثت فوارق هائلة بني 
عن  تغن  مل  املصارف،  وميزانيات  ميزانياته 
انفجار ازمة سيولة لديها نتيجة فراغ الودائع 
املصارف  فعمدت  موجوداتها.  من  الحقيقية 
ودائع  الجتذاب  بينها  ما  يف  التنافس  اىل 
وقد  السخية.  الفوائد  من  بعروض  جديدة 
اجهزت يف نهاية املطاف عىل مجمل الودائع، 
بوقف  بدأت  الخطى،  محسوبة  عملية  يف 
التحويالت  ووقف  تقنينه،  ثم  ومن  الدفع 
معها  التعامل  والزام  بالشيك  والتعامل 
بالكاش، مام الهب سوق القطع، وادى بفضل 
اىل  املأثورة  وتعاميمه  لبنان  مرصف  صمت 

الدويل  النقد  صندوق  ملطالب  كليا  االنصياع 
بني  املبارشة  الحوار  جلسات  كل  محور  هو 
مين  ليك  الرسمي،  والوفد  الصندوق  وفد 
مقسطا  دوالر  مليارات   3 مببلغ  لبنان  عىل 
عىل اربع سنوات وفق برنامج تقدم العمل. 
املطلوبة  االصالح  عملية  ان  يعلم  الجميع 
الرسميني  االطراف  كل  موافقة  تتطلب 
الرشوط  بني  من  وان  خصوصا  والسياسيني، 
اي  التنفيذ،  عىل  املبارشة  املراقبة  املطلوبة 
اي قطاع  اي مبلغ ويف  معرفة طريقة رصف 
او مرشوع، ورمبا مثل هذا االمر كان مشكلة 

غري معلنة اخرت بت االتفاق.
يدرك  النه  املسبقة،  الصندوق رشوطه  وضع 
واقع الدولة البريوقراطي. ومتكن بعد جوالت 
املفاوضات الهادفة من رمي الطابة يف ملعب 
لتنفيذ  اجراءات  من  يلزم  ما  التخاذ  الدولة، 
الثالثة  ملياراته  عن  يفرج  ان  قبل  املطلوب، 

واملراقبة. املقسطة 
الطريق  ورقة  رشوط  بني  رسيعة  مقارنة  يف 
نحو االتفاق ورشوط مؤمتر سيدر، يتبني انها 
كانت  سيدر  مبالغ  ان  فارق  مع  ذاتها  هي 
مشاريع  لتنفيذ  دوالر  مليار   12 عىل  ستزيد 
بنى تحتية وامنائية، مع فريق ملراقبة التنفيذ. 
لن  الصندوق  من  املنتظر  املبلغ  ان  حني  يف 
عضوية  اغفال  دون  من  مليارات،   3 يتجاوز 

صندوق النقد يف مؤمتر سيدر.
املر  بشري  الدكتور  واملايل  االقتصادي  الخبري 
االطار  اتفاق  عن  العام"  "االمن  اىل  تحدث 
االوىل  املرة  "هي  قال:  وتداعياته.  وحيثياته 
التي يتوصل فيها الصندوق ولبنان، بعد عناء 
سنتني ونصف سنة من التفاوض املعلن وغري 
اطار  باتفاق  ما يعرف  او  تفاهم،  اىل  املعلن 

املصارف  مكنت  عدة،  قطع  اسعار  استتباب 
وشطب  الودائع  عىل  هريكات  احداث  من 
يف  املتبقية  الدفرتية  قيمتها  من  كبري  قسم 
لبنان  يف  كثرية  دعاوى  فاقيمت  حساباتها. 
والخارج يف حق حاكم مرصف لبنان واعضاء 
السرتجاع  املصارف،  بعض  ادارة  مجالس 
هذه  فشكلت  مودعة.  او  مختلسة  اموال 
الدعاوى ضغوطا عىل القطاع املرصيف، اثارت 
تحفظات رسمية وردودا ومامرسات مرصفية 
توقيع  استدعت  القطع،  سوق  يف  وتالعبات 
مجلس الوزراء مرشوع كابيتال كونرتول عىل 
وجه الرسعة من دون موافقة كامل اعضائه، 
بالتزامن مع حضور فريق من صندوق النقد 
الصندوق  بني  التفاهم  عن  واالعالن  الدويل 
والقيادات الرسمية يف لبنان. اىت هذا التفاهم 
بعد  مباغت،  شكل  يف  للصندوق  امللزم  غري 
تداعيات  ضبط  يف  سابقة  محاوالت  فشل 
عنها،  الناجمة  القطع  وازمة  املرصفية  االزمة 
عن  الكشف  مبوضوع  تقدم  اي  تحقيق  ويف 
مفويض  ان  اذ  واستعادتها،  املنهوبة  االموال 
العاملية  الرشكات  من  املصارف  لدى  املراقبة 
املرصيف  الفساد  عن  املبكر  االنذار  يف  فشلوا 

الخبري االقتصادي واملايل الدكتور بشري املر.

يقدم صندوق النقد 
للبنان 3 مليارات دوالر فيما 

اقترح مؤتمر سيدر مبالغ 
تزيد عن 12 مليارا

مام  اكرث  نيات،  اعالن  او  موظفني  اتفاق  او 
اتفاق بكل ما يحمله هذا املصطلح من  هو 
املهنية.  الصندوق  بادبيات  خصوصا  معنى، 
االمر  التي يستدعي  االوىل  املرة  ليست  لكن 
يف  سواء  لبنان،  شؤون  يف  الصندوق  تدخل 
عنوان  تحت  مبارش،  غري  او  مبارش  شكل 
اصابته  مالية  وازمات  نكسات  من  النجدة 
املالية.  االدارة  وسوء  والفساد  الهدر  جراء 
الدعم  من  جرعات  عىل  لبنان  حصل  فقد 
مؤمترات  ضمن  والسيايس،  واملعنوي  املايل 
تنظيمها  يف  الطوىل  اليد  للصندوق  كان 
عىل  اللبنانية،  للدولة  مساعدات  لتقديم 
مانحة  دول  من  هبات  او  قروض  شكل 
بعضها  نفذ  وسيدر(،  و3  و2   1 )باريس 
وبقي بعضها االخر مجرد وعود، اما لفقدان 
الصندوق والدول املانحة الثقة بالتزام لبنان 
توصيات تقيض باجراء اصالحات موجبة، واما 
اوىص  وارشادات  امالءات  تطبيقه  لصعوبة 
بها الصندوق او فرضها كرشط للحصول عىل 
املساعدات، بعضها يتصل بطبيعة التوصيات 
وبعضها  ونجاعتها،  التقنية  واملعالجات 
اللزام  والدولية  االقليمية  بالضغوط  يتعلق 
لبنان تقديم تنازالت يف ملفات جيوسياسية. 
التفاهم عىل خلفية معالجة تبعات  اىت هذا 
االزمة الراهنة التي عصفت بلبنان منذ اواخر 
االقتصادي  العامل  فيها  اختلط  التي   ،2019
والنقدي  املايل  الفساد  مع  واالجتامعي 
واملرصيف، كذلك التجاذبات السياسية املحلية 
هذه  حصلت  والدولية.  االقليمية  والضغوط 
مالية  سياسات  من  تراكامت  نتيجة  االزمة 
بالتالعب  بدأت  ملتبسة،  ومرصفية  ونقدية 
وبلغت  الثامنينات  يف  الرصف  باسعار 

املسترشي، حني غضوا الطرف عن العمليات 
املرصفية املشبوهة والتحويالت اىل الخارج. مل 
تنجح الرشكات االجنبية التي كلفتها حكومة 
الرئيس دياب يف عملية التفاوض مع الدائنني 
العادة هيكلة الدين العام، اثر تعليق سداد 
كام   .2020 اذار  يف  كاليوروبوند  سندات 
املكلفة  "الزارد"  رشكة  مهام  بالفشل  باءت 
القطاع املرصيف، ورشكة  تحديد قيمة خسائر 
تدقيق  اجراء  املكلفة  مارسال"  اند  "الفاريز 
القطاع  رفض  اثر  املركزي،  املرصف  يف  جنايئ 
وتقديم  التعاون  لبنان  ومرصف  املرصيف 
املرصفية،  الرسية  بحجة  مستندات  اية 

مستفيدين من الوقت الضائع طوال العامني 
املاضيني يف الجدل العقيم حول تحديد قيمة 
لتهريب  عنها،  املسؤوليات  وتوزيع  الخسائر 
اىل  الصعبة  والعمالت  االموال  من  تبقى  ما 

الخارج.

هذا  تضمنها  التي  الرشوط  هي  ما    ■
االتفاق؟

اىل  توصلهام  والحكومة  الصندوق  اعلن   □
اقتصادي  تصحيح  برنامج  عىل  مبديئ  توافق 
املمدد"،  االئتامين  "التسهيل  يدعى  ومايل 
مليارات   4 اىل   3 بقيمة  متويل  عىل  يشتمل 
من  سنوات  اربع  مدى  عىل  ترصف  دوالر 
التعويل  امنا  زمني،  جدول  اي  تحديد  دون 
الرشوع  اىل  الحاجة  السلطات  ادراك  عىل 
وربط  ممكن،  وقت  ارسع  يف  اصالحات  يف 
والحصول  الصندوق  مع  اتفاق  اىل  الوصول 
عىل القرض برضورة تنفيذ الحكومة خطوات 

رئيسية:
تقييد  او  كونرتول  الكابيتال  قانون  اقرار   •
السحوبات املالية اىل الخارج، واعادة هيكلة 
عىل  البنوك  قدرة  الستعادة  املايل  القطاع 
لدعم  بكفاية  املوارد  تخصيص  وعىل  البقاء 

التعايف.
ضمن  املرصيف  القطاع  هيكلة  اعادة   •
الحكومة  عليها  توافق  هيكلة  اسرتاتيجيا 
الكبرية  بالخسائر  باالعرتاف  تقيض  اللبنانية، 
صغار  وتحمي  مقدما،   وتعالجها  القطاع  يف 
املودعني وتحد من اللجوء اىل املوارد العامة.
التدقيق الجنايئ يف حسابات مرصف لبنان   •

ورفع الرسية املرصفية.
وضامن  حقيقية،  ارقامها  موازنة  صياغة   •
باعادة  املقرتنة  املالية  االصالحات  تنفيذ 
مع  الخارجي،  العام  للدين  املقرتحة  الهيكلة 
مساحة  وخلق  الديون  تحمل  عىل  القدرة 
واعادة  االجتامعي،  االنفاق  يف  لالستثامر 

التحتية. االعامر والبنية 
للدولة  اململوكة  املؤسسات  اصالح  اعادة   •
خدمات  لتقديم  الكهرباء  قطاع  يف  وخاصة 
عالية الجودة من دون استنزاف املوارد العامة.

الفساد  ومكافحة  الحوكمة  اطر  تعزيز   •

عصام شلهوب
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واملساءلة،  الشفافية  لتعزيز  االموال  وتبييض 
للبنك  القانوين  االطار  تحديث  ذلك  يف  مبا 

املركزي وترتيبات الحوكمة واملساءلة.
• توحيد واستقرار سعر رصف اللرية اللبنانية، 
باملصداقية  يتسم  نقدي  نظام  وانشاء 

والشفافية.

■ كيف كانت ردود الفعل عىل هذا االتفاق؟
ردودا  التفاهم  هذا  عن  االعالن  اثار   □
حول  تساؤالت  وطرح  ومعارضة،  مؤيدة 
توقيته وطريقة طرحه يف الشكل واملضمون. 
فركز املهللون عىل كونه انجازا بعد سنوات 
االوىل  الخطوة  وانه  واملامطلة،  الجدل  من 
التي ال بد منها عىل طريق االلف ميل من 
االصالح تحت رقابة دولية. واشار املؤيدون 
الصندوق  خاللها  من  ترك  التي  الليونة  اىل 
اتجاه االصالح  التقدم يف  للحكومة والربملان 
مشددين  املحلية،  الخصوصيات  وقع  عىل 
الصندوق  وضع  التي  الفرصة  انها  عىل 
عىل  باالضاءة  نصابها  يف  االمور  خاللها  من 
مكامن الخلل املايل والترشيعي الذي تجب 
خصوصا  االزمة،  تكرار  لتفادي  معالجته 

سوق  عىل  الضوابط  بفقدان  يتعلق  مبا 
خروج  وحرية  املرصفية،  والرسية  القطع، 
االموال بال رقيب او ضابط، اضافة اىل ما له 
عالقة مبسارب الهدر والفساد وسوء االدارة 
لتحديد  توجها  الصندوق  اعطى  العامة. 
مسؤولية االطراف يف تحمل الخسارة املالية 
دون تحديد هذه املسؤوليات بنفسه، تاركا 
ومسؤولية  الخسائر  تقييم  الجنايئ  للتدقيق 
الرسميني  االطراف  فيها. كام وضع  االطراف 
مسؤوليتهم  امام  واملرصفيني  والسياسيني 

التي  الطريق  خارطة  ضمن  قدما  للميض 
رابطا  االرغامي،  الطابع  من  بعيدا  رسمها، 
اتجاه  يف  بالتقدم  القروض  عىل  الحصول 
ابدى  فيام  االصالحية.  الخطوات  تحقيق 
ظاهريا  رسميا  ترحيبا  املرصيف  القطاع 
الصندوق،  مع  املبارش  للصدام  تالفيا 
الحل  لبادرة  املعارض  بالوجه  والظهور 
قدما  امليض  ولتلقفه  بها،  تقدم  التي  هذه 
يعفيه  الذي  كونرتول  الكابيتال  مبرشوع 
مخفيا  بالودائع،  واملطالبات  االدعاءات  من 
االخرى  التفاهم  بنود  من  ضمنيا  انزعاجا 
مواقف  وظهرت  مبارشة.  عليه  وانعكاسها 
التفاهم،  وجه  يف  ووضوحا  رصامة  اكرث 
التفاهم  يكون  ان  يف  مخاوف  ابديت  اذ 
وعود  من  تضمنه  ومبا  بتوقيته،  عنه  املعلن 
عريضة  وعناوين  ملزمة،  وغري  محددة  غري 
الية وجدولة تضمن حسن  براقة، من دون 
قانون  لتمرير  جديد  غطاء  مجرد  التنفيذ، 
املجلس  يف  واملوازنة  كونرتول  الكابيتال 
النيايب، من دون تعديالت جوهرية عليهام، 
بشكل  الصندوق  برعاية  متريرهام  بعد 

ملتبس يف مجلس الوزراء. 

اثار اعالن االتفاق ردودا 
مؤيدة ومعارضة وطرح 

تساؤالت حول توقيته 
وطريقة طرحه في الشكل 

واملضمون

إقتصاد


