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غّسان عّياش: صندوق النقد ال يستطيع
أن يفرض على لبنان الخضوع له

ترّبع ملف املباحثات بني لبنان وصندوق النقد الدويل عىل عرش امللفات النقدية واالقتصادية املفتوحة، وتحّول هام وطنيا. 
فالسعي اىل الخروج من املأزق الذي تعيشه املالية العامة نتيجة ازمة السيولة وفقدان العمالت االجنبية، شكل عنوانا لهذه 

املفاوضات، وهو ما طرح املزيد من االسئلة حول ما يؤخر اقالعها رسيعا وتحديد فوائدها 

رهنا  بات  املوضوع  هذا  ان  يف  شك  ال 
باالصالحات  لاليفاء  لبنان  باستعدادات 
املطلوبة، وذلك من اجل  اقناع صندوق النقد 

مبساعدته يف هذه الظروف الحرجة.
لحاكم  السابق  النائب  التقت  العام"  "االمن 
الذي  عياش  غسان  الدكتور  لبنان  مرصف 
رشح االسباب التي اعاقت انطالق املفاوضات 
واستغرب  جيدا.  بعضهام  يعرفان  طرفني  بني 
وطنيتني  سلطتني  بني  خالف  هناك  يكون  ان 
خسائر  حجم  حول  لبنان  ومرصف  كالحكومة 
القطاع املرصيف وكيفية تحديدها، مستبعدا ان 
يتمكن الصندوق من فرض رشوطه عىل دولة 
تتمتع بسيادتها، لكنه يبقى منفذا اجباريا اىل 
طلب املساعدات من الدول والجهات املانحة. 

لبنان  بني  املفاوضات  جلسات  قطعت   ■
الذي  الدويل شوطا زمنيا، فام  النقد  وصندوق 

تحقق حتى االن؟
الحكومة  وفد  بني  الرسمية  املفاوضات   □
يف  بدأت  الدويل  النقد  وصندوق  اللبنانية 
النصف االول من شهر ايار املايض، وقد سبقتها 
مشاورات غري رسمية مع ادارة الصندوق. اكرث 
الوضع  عىل  الصندوق  اطالع  فان  ذلك،  من 
قديم  اطالع  هو  لبنان  يف  واالقتصادي  املايل 
سنويا  لبنان  تزور  الصندوق  فبعثات  ودائم، 
وادقها،  واملؤرشات  االرقام  اوسع  عىل  وتطلع 
كام تفعل بالنسبة اىل معظم دول العامل. اذن، 
كان يفرتض ان تكون نتائج الحوار رسيعة بني 
يعرف  منهام  الواحد  الن  والصندوق  الدولة 
االقتصاد  تقرير مفصل عن  االخر جيدا، وآخر 
اللبناين صدر عن الصندوق كان آخر صيف سنة 
2019. الفرتة الفاصلة عن ذلك التقرير مل تشهد 
ما  اللبنانية،  االرقام  يف  ومفاجئا  كبريا  تطورا 
يجعل مهمة الصندوق سهلة خالل مفاوضاته 

مع لبنان. لكن الذي اعاق املهمة، ان الفريق 
التفاوض  طاولة  عىل  قدم  اللبناين  الرسمي 
ارقاما مثرية ومفاجئة  االلكرتوين ورقة تتضمن 
اذ  لبنان،  يف  املايل  النظام  خسارة  حجم  عن 
قدرها مبا يزيد عن 80 مليار دوالر امرييك، اي 
ما يعدل 150% من الناتج املحيل وفقا لتقدير 
الناتج قبل انفجار االزمة. اعرتض مرصف لبنان 
عىل هذا التقدير للخسائر، مام ادى اىل انقسام 
او رشخ ضمن الفريق اللبناين املفاوض، فاخذ 
ينتقل  حتى  اللبنانيني  توافق  ينتظر  الصندوق 

اىل الخطوات التالية.

■ اين تلتقي او تختلف مع تقديرات الفريقني 
لبنان  مرصف  اي  التعبري،  صح  اذا  اللبنانيني 

ووزارة املال؟ 
ان  القائلني  من  كنت  االوىل  اللحظة  منذ    □
النظام  لخسائر  اللبنانية  الحكومة  تقديرات 
املايل مبالغ فيها، النها اعتربت كل ديون القطاع 
االنية  الخسائر  خانة  يف  العام  للقطاع  املايل 
املصارف  تسليفات  من  قسم  اليها  ويضاف 
املال  لجنة  فعلت  حسنا  الخاص.  للقطاع 
واملوازنة يف املجلس النيايب عندما وضعت يدها 
عىل املوضوع وراجعت الخسائر. يعود الفضل 
اللجنة  مقرر  به  قام  الذي  الجهد  اىل  ذلك  يف 
اللجنة  رئيس  من  بدعم  نحاس  نقوال  النائب 
ان  نحاس  النائب  بنّي  كنعان.  ابراهيم  النائب 
التوظيفات  كل  اعتبار  يف  كبرية  مبالغة  هناك 
من  ومستحقة،  محققة  خسائر  اليها  املشار 
داخيل  ودين  خارجي  دين  بني  متييز  دون 
الزمني  االمتداد  االعتبار  يف  االخذ  دون  ومن 
الستحقاق الديون الذي ميتد اىل عرشين سنة. 
ألن  الحكومة  بارقام  نحاس  النائب  يطعن  مل 
ومقاربات  معايري  لكنه طرح  تتغري،  ال  االرقام 
اكرث منطقية خفضت حجم الخسائر اىل ثلث 

تقديرات الفريق الحكومي. من حسن الحظ، 
املال  ولجنة  عموما  النيايب  املجلس  جو  ان 
نقوال  الرقام  مؤيدا  كان  خصوصا  واملوازنة 
كارثة  من  املرصيف  لبنان  نظام  فنجا  نحاس، 

كانت ستلحق به.

■ نفهم من ذلك ان انتقادات املصارف لورقة 
الحكومة تنحرص بتقدير الخسائر التي اصابت 

القطاع املايل؟
ال  الحكومة  لورقة  املصارف  انتقادات  كال.   □
اىل  بل متتد  الخسائر فحسب،  بتقدير  تنحرص 
اىل  يتبادر  انتقاد  اول  اساسية.  اخرى  جوانب 
الذهن، ان ورقة الحكومة هي ورقة محاسبية 
فقط باملعنى الضيق للمحاسبة، اذا ان هدفها 
حددتها  وقد  الخسائر  تحديد  هو  االسايس 
من  انطالقا  االجامع.  حولها  تحقق  مل  بطريقة 
من  الخسائر  شطب  الحكومة  قررت  ذلك 
واملصارف.  لبنان  ومرصف  الدولة  ميزانيات 
عندما تعترب الدولة ان جزءا من ديونها هالك 
من  جزءا  مقابلها  وتشطب  تشطبها،  فهي 
موجودات مرصف لبنان واملصارف، وصوال اىل 
الودائع. اال ان واجب الدولة يف الظرف الراهن 
ليس مجرد تنظيف امليزانيات، بل وضع خطة 
تشمل الخطوات واالجراءات الكفيلة بتنشيط 
االقتصاد الراكد. ثم هناك موضوع يتبع تحديد 
بني  الخسائر  توزيع  كيفية  وهو  الخسائر، 
كل  تحميل  تريد  الحكومة  فورقة  االطراف. 
ومودعيها،  وللمصارف  لبنان  ملرصف  الخسائر 
وهذا يعني تصفية فورية للقطاع املرصيف من 
تضمنت  مسؤولية.  اية  الدولة  تحميل  دون 
ورقة املصارف عنرصا جديدا وهو تجنيد قسم 
من موجودات الدولة لتحمل االخرية قسام من 
املسؤولية، ومن جهة اخرى لتفعيل ادارة هذه 

املوجودات وهي ادارة فاشلة حاليا. 

الكبرية،  الخسائر  حجم  نظرية  صحت  اذا   ■
اىل  املمنوحة  القروض  جميع  تعترب  فهل 
مثال  السكني  القطاع  ويف  الصغرية  املؤسسات 
تحريضا  ذلك  يعد  وهل  الهالكة؟  الديون  من 

عىل عدم التسديد؟
يفرتض  التي  الفوىض  من  حالة  دخلنا  لقد   □
االفراد  يستطيع  ال  الوقت.  مع  تنظيمها 
املدينون وحدهم تقرير ما اذا كانوا يف حل من 
تسديد ديونهم، ألن هذا االمر يقرره القانون. 
هالكا،  ما  الديون يف مرصف  نصف  اعتبار  ان 
عن  التوقف  يف  الحق  املدينني  نصف  مينح  ال 
عىل  املرّشع  ينكب  ان  يجب  ديونهم.  دفع 
يف  جهة  من  املرصفية،  الديون  اوضاع  درس 
ضوء العرس الذي يعيشه املدينون من مختلف 
تأثري  زاوية  من  ثانية  جهة  ومن  الطبقات، 
توقف املدينني عن الدفع عىل اوضاع املصارف. 
هذه مسألة بالغة الدقة والتعقيد، وال بد من 

ان يأيت دورها عاجال يف سلم االولويات.  

ملعرفة  االرقام  بعض  اعطاء  ميكنكم  هل   ■
حجم املشكلة؟

املصارف  منحتها  التي  الديون  حجم  بلغ   □
 55 حواىل  املايض  العام  اواخر  الخاص  للقطاع 
يزيد قليال عن 100% من  اي ما  مليار دوالر، 

ننىس  ان  يجب  ال  كذلك  املصارف.  ميزانيات 
التي  لالسكان  او  لالستهالك  املمنوحة  الديون 
زادت  الذين  املحدود  الدخل  لذوي  اسديت 
وانهيار  البطالة  معدل  ارتفاع  نتيجة  اعباؤهم 
سعر رصف اللرية اللبنانية. استفاد من القروض 
السكنية القضاة والعسكريون وموظفو االدارات 
الخاص.  القطاع  اىل جانب مستخدمي  العامة، 
يف الفصل االول من العام الجاري، كان مجموع 
الفئات يعادل 11.7  القروض السكنية من كل 
مليار دوالر امرييك، ووصل عدد املستفيدين من 
القروض اىل 123.5 الف مقرتض، بعد ان تجاوز 
تظهر   .2018 نيسان   يف  مقرتض  الف   129
االرقام التطور الصاعد لالقراض السكني يف لبنان 
نهاية  املاضية.  عرشة  الخمس  السنوات  خالل 
قروض  من  املستفيدين  عدد  بلغ   2005 سنة 
القروض  الف مقرتض ومجموع  االسكان 25.6 
نحو 900 مليون دوالر. يف نهاية 2010، اي بعد 
ارتفع عدد املقرتضني اىل  خمس سنوات فقط، 
اىل  القروض  ومجموع  مقرتض  الف   70 حواىل 
4.5 مليارات دوالر، اي بزيادة 137% يف عدد 
بني  القروض.  مجموع  يف  و%360  املقرتضني 
نهاية 2010 ونهاية 2018، ازداد عدد املقرتضني 

بنسبة 85% وحجم القروض %186.

خسائر  تقدير  حول  الخالف  اىل  بالعودة   ■
القطاع املايل، من هي املرجعية التي تبت هذا 

الخالف وتحدد الرقم الصحيح؟
هذه  لبت  عدة  مستويات  هناك  رأيي  يف   □
املشاكل  من  النوع  هذا  ألن  الشائكة،  املسألة 
ينشب  ان  اي  املبدأ،  حيث  من  له  سابق  ال 
املركزي  )املرصف  وطنيتني  سلطتني  بني  خالف 
مثل  اساسية  ارقام  تقدير  حول  املال(  وزارة 
خسائر القطاع املايل، فيام البالد يف مفاوضات 
اىل  سنلجأ  لذلك  الدويل.  النقد  صندوق  مع 
الداخيل،  املستوى  عىل  والقياس.  التخمني 
القواعد  لوضع  الصالحة  الوطنية  الجهة  ان 
الرقابة  لجنة  املصارف هي  مليزانيات  واملعايري 
تضعها  التي  والتعليامت  املصارف،  عىل 
وتتقيد  ملزمة  الصدد  هذا  يف  الرقابة  لجنة 
الذين  املراقبة  مفوضو  وكذلك  املصارف  بها 
يدققون حسابات املصارف. هنا تجدر االشارة 
عندما  النيابية  واملوازنة  املال  لجنة  ان  اىل 

استشارت  االرقام،  توحيد  صدد  يف  كانت 

النائب السابق لحاكم مرصف لبنان الدكتور غسان عياش.

واجب الدولة ليس 
تنظيف امليزانيات بل وضع 

خطة تنشط االقتصاد

الديون املصرفية تجاوزت 
سقوف الناتج وباتت ترهق 

ميزانيات املصارف

الناتج املحيل القائم. لكن هذا الرقم تغري عىل 
حجم  عن  كثريا  يزيد  ما  ميثل  واصبح  االرجح 
يف  الدراماتييك  التطور  بسبب  املحيل  الناتج 
فالناتج  النقدية.  االزمة  انفجار  منذ  االرقام 
املحيل انخفض كثريا وسيخرس هذا العام حواىل 
ان  علام  تعديل.  اقل  عىل  دوالر  مليار   20
بالعمالت  الديون محرر  كبريا من  هناك قسام 
االجنبية، وقد ارتفع سعر الرصف عىل نحو كبري. 
الناتج،  الديون املرصفية اىل  كل ذلك يعني ان 
ترهق  واصبحت  السابقة  السقوف  تجاوزت 

جورج شاهني

الملف
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الديون  حول  املصارف  عىل  الرقابة  لجنة 
املرصفية للقطاع الخاص املشكوك يف تحصيلها، 
تسليفاتها  عن  الناجمة  املصارف  خسائر  اي 
هذه  الرقابة  لجنة  فقدرت  الخاص.  للقطاع 
فيام  لبنانية،  لرية  تريليوناً   12 مببلغ  الخسائر 
باكرث  الخسائر  هذه  الحكومية  الخطة  قدرت 
الربملانية  اللجنة  اخذت  وقد  تريليوناً.   40 من 
برأي لجنة الرقابة، فانخفضت الخسائر املقدرة 
الداخيل،  الصعيد  عىل  هذا  ملموس.  بشكل 
فهو  الدويل  النقد  صندوق  اىل  بالنسبة  اما 
اية  او  الرقابة  لجنة  برأي  التقيد  ملزما  ليس 
جهة اخرى. فالصندوق بوصفه مقرضا، له ان 
يضع التقديرات التي يراها مناسبة مع معايريه 
فان  لذلك،  به.  الخاصة  املحاسبية  والقواعد 
الحكومية  الخطة  ييل:  كام  تبدو  االن  الصورة 
تقدر خسائر النظام املايل بحواىل 240 تريليون 
 80 بحواىل  قدرتها  واملوازنة  املال  لجنة  لرية، 
الدويل  النقد  اما صندوق  االكرث.  عىل  تريليوناً 
ابدت  اال ان مصادره  فهو مل يقل كلمته بعد، 
وبالتايل،  الحكومية.  الخطة  ارقام  اىل  ارتياحها 

فان التقديرات النهائية ليست معروفة بعد.

■ هل يستطيع لبنان ان يرفض او يعرتض عىل 
رشوط الصندوق لقاء املساعدات؟ 

من  قرض  عىل  الحصول  يف  يأمل  لبنان 
صندوق النقد الدويل يف حدود 10 مليارات 
دوالر. يف احسن االحوال، سيحصل عىل اقل 
من هذا املبلغ، حتى ان املصادر العليمة ال 
اقراضنا  النقد  صندوق  امكان  يف  ان  تعتقد 
ان  من  بد  ال  دوالر.  مليارات   4 من  اكرث 
االصالحات  بتحقيق  مرشوطا  القرض  يكون 
مطالبة  عن  النقد  صندوق  يكف  مل  التي 
القول  ميكن  بتحقيقها.  اللبنانية  السلطات 
تطبيقها  ونستطيع  االصالحات  نعرف  اننا 
القرض  ان  علام  الصندوق.  رقابة  دون  من 
حاجات  من  بكثري  اقل  عليه  سنحصل  الذي 
اذا  سنجنيها  التي  الفائدة  هي  فام  لبنان، 
من الربنامج املنتظر مع الصندوق؟ الحقيقة 
الربنامج  من  اسايس  بشكل  يجني  لبنان  ان 
مؤسسة  االوىل هي وجود  فائدتني:  املنشود 
املالية  االصالحات  انجاز  تراقب  دولية 
اللبنانية  الدولة  تلكأت  بعدما  واالدارية 
الفائدة  اما  تنفيذها.  يف  السنني  عرشات 
الثانية فهي انه يف حال رغب لبنان يف طرق 
من  امليرس،  لالستقراض  اخرى  دولية  ابواب 
برنامج  وجود  فان  مثال،  الحكومات  بعض 
تجاه  مصداقية  لبنان  يعطي  الصندوق  مع 

مصادر االقرتاض االخرى.  

تحميل كل 
الخسائر ملرصف 
لبنان واملصارف 
ومودعيها 
تصفية للقطاع 
املرصيف.

لجنة الرقابة على املصارف 
هي املرجع الصالح لوضع 
معايير ميزانيات املصارف

□ لبنان دولة سيدة ال يستطيع صندوق النقد 
كانت  اذا  السيام  رشوطه،  عليها  يفرض  ان 
النقد  لصندوق  كانت  سواء  سياسية.  رشوطا 
رشوط ام ال، فهو ال يستطيع ان يفرض عىل 
املقابل،  يف  لها.  الخضوع  اللبنانية  الحكومة 
ميكن ان تناقش السلطات اللبنانية الصندوق 
مل  واذا  رشوطه،  بتعديل  اقناعه  اىل  وتسعى 
تتمكن من ذلك فاما ان تقبل مبا هو مطروح 
تتوخاها،  كانت  التي  املنافع  تخرس  او  عليها 

اي القرض. 

هل  النقد،  صندوق  مع  االختالف  حال  يف   ■
للخروج  لبنان عن خدماته  يستغني  ان  ميكن 

من ازمته؟ 
□ الجواب عن هذا السؤال دقيق. يف الواقع 
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