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غادر املدير التنفيذي لصندوق النقد الدويل محمود محيي الدين بريوت وعينه عىل الوقت الثمني، ألن ترف اهداره 
مل يعد يف مصلحة لبنان. لكن متنيات ممثل الصندوق، الذي عقد لقاءات، يف واد واهواء االطراف يف الداخل يف واد 

آخر، وهم امتهنوا التعطيل وتقديم املصالح السياسية عىل حلول االزمة غري املسبوقة 

وفد صندوق النقد ناقش أربعة ملفات
الرؤية واضحة لكن عينه على "الوقت الثمني" 

سلطة  تعطيل  ذلك،  ترجامت  اوىل  كانت 
تقريرية شهد عليها موفد الصندوق، وكان ال 
يزال يقوم بجوالته االستكشافية مع املسؤولني 
حول  القائم  النزاع  خلفية  عىل  اللبنانيني، 
مرفأ  انفجار  قضية  يف  العديل  املحقق  تنحية 
بريوت القايض طارق البيطار. يف وقت حيدت 
والتعطيل،  الرصاع  هذا  عن  اخرى  مؤسسات 

علام ان الكتل املمثلة فيها هي ذاتها.
وطالب افرقاء سياسيون بأن يفّعل الوزراء يف 
الحكومة االنتاجية يف وزاراتهم ضمن هامش 
التعطيل،  لتغطية  لها  املتاحة  الصالحيات 
وليساهموا يف تحريك ساعة الوقت التي شدد 

عليها املدير التنفيذي للصندوق.
نتائج  لها  "كانت موفقة وكانت  الزيارة  هذه 
الدين  محيي  محمود  اعلن  ما  عىل  جيدة"، 
بعد اختتام لقاءاته، كاشفا عن انه ملس "للمرة 
االوىل توافقا افضل يف الرؤية حول االولويات 
الشأن  حول  االطراف  بني  واحدة  ولغة 
يجب  وعليه،  االجتامعية".  واثاره  االقتصادي 
بتوافق وطني متجانس  املفاوضات  ان تتسم 
ومتضامن ال يقرره اال مجلس الوزراء منعقدا 
بنصابه الكامل وليس بتفعيل عمل كل وزير 

عىل حدة.
خالل  الصندوق  موفد  ناقشها  ملفات  اربعة 
بـ  االول  يتصل  اعلن،  ما  بحسب  لقاءاته، 
"السياسات املالية العامة وكل ما يتعلق باعادة 
منضبطة  موازنة  واعداد  العام،  الدين  هيكلة 
رئيسيا  مكونا  تتضمن  الدولية،  للمعايري  وفقا 
وتلك  االجتامعية  النشاطات  بدعم  خاصا 

الخاصة بالخدمات االجتامعية الرئيسية".
الخاصة  بـ"االصالحات  الثاين  امللف  يتعلق 

برنامج التعاون 
سينجز قبل نهاية العام 

الحالي

لالنجاز، وبالتايل يشكل كل يوم تأخري تعطيال 
امور  بتأخري  الحقا  يساهم  وقد  جدا،  مرضا 
اساسية جدا لها عالقة بصندوق النقد وبسعر 

رصف الدوالر وباملواطن اللبناين".
وكشف ان لبنان "يأمل يف الحصول عىل ملياري 
لكن  النقد"،  صندوق  من  االقل  عىل  دوالر 
الدويل  النقد  صندوق  اموال  تقديم  استبعد 
قبل االنتخابات الربملانية املقرر اجراؤها يف 27 
اذار من العام املقبل وبعد ذلك سيتم تشكيل 

حكومة جديدة.
واسيا  االوسط  الرشق  ادارة  مدير  واعلن 
جهاد  الدويل  النقد  صندوق  يف  الوسطى 
االمريكية،   CNN شبكة مع  مقابلة  يف  ازعور 
ولبنان  الصندوق  بني  الفنية  "املناقشات  ان 
ملعالجة  االساسية  االرقام  تحديث  عىل  تركز 
الفنية  املناقشات  ان  واكد  املالية".  الخسائر 
لبنان  الرتكيز عىل ما سيقدمه  "استؤنفت مع 
االمد  طويل  هيكال  توفر  اصالحات  كحزمة 
يركز عىل الكهرباء والخدمة العامة، والحامية 

االجتامعية وحاالت اخرى".
شكل  ويف  اكرث  "تدهور  الوضع  ان  واعترب 
"ارتفاع  اىل  لفت  اذ  املايض".  العام  دراماتييك 
ينكمش  ان  وتوقعنا  كبري،  شكل  يف  التضخم 

نعرف  وال   ،%25 بنسبة   2020 يف  االقتصاد 
ما هي التوقعات لهذا العام". وشدد عىل ان 
"لبنان يف حاجة اىل اكرث مام يستطيع الصندوق 
لبنان  الصديقة ورشكاء  الدول  ان  توفريه، كام 

يف حاجة ايضا للمشاركة".
نجيب  الوزراء  مجلس  رئيس  ان  اىل  واشار 
اىل  برسالة  قليلة  اسابيع  قبل  "بعث  ميقايت، 
صندوق النقد الدويل يطلب فيها املساعدة". 
لتحديث  هي  املناقشات  "هذه  ان  واوضح 
االرقام والحصول عىل خط اساس جديد ملكان 
الوضع االقتصادي واملايل واالجتامعي، وما هي 
االولويات التي تفكر فيها الحكومة اللبنانية، 
يتعلق  ما  يف  لبنان  اليه  يحتاج  الذي  وما 

باالصالحات من اجل التعايف".

العودة اىل املفاوضات استؤنفت، بعدما كانت 
السابقة  الحكومة  مع   17 الجولة  يف  توقفت 
عندما علق صندوق النقد التفاوض يف انتظار 
ممثيل  خصوصا  اللبنانيني  املفاوضني  توحيد 
لحجم  تقديراتهم  لبنان  ومرصف  الحكومة 
الخسائر املالية، التي سيبنى عىل اساسها برنامج 
الدعم، وكيفية وضع االصالحات موضع التنفيذ.
وقد طلب لبنان من رشكة "الزار لالستشارات 
كانت  التي  التعايف  خطة  مراجعة  الدولية" 
وضعتها مع حكومة دياب، يف اطار االستعداد 

الستئناف التفاوض مع الصندوق.
هل ستصل املفاوضات اىل خوايتمها املتوخاة، 
اي االتفاق عىل برنامج متكامل لالنقاذ؟ الجواب 
غري اكيد بعد يف انتظار ما ستؤول اليه تسوية 
النزاع حول القايض بيطار الذي عطل مجلس 
الوزراء السلطة الوحيدة القادرة عىل التواصل 
مع املؤسسات املالية الدولية واملجتمع الدويل. 
موفد  اعلنها  التي  االيجابية  يف  االستثامر 
الصندوق، هو الفرصة الجديدة التي ال يجب 
ان تضيع. اذ مل يعد لبنان قادرا عىل االكتواء 
وقد  توصيفها،  عن  يعجز  التي  االزمة  بنار 
اكتوى منها شعبه بكل طبقاته، وخرس قيمة 

لريته ودخله ومدخراته.

الجهاز  عىل  الرتكيز  خالل  من  املايل  بالقطاع 
املرصيف ودور مرصف لبنان وتحديد الخسائر، 
وللمعايري  معتمدة  فنية  لدراسات  وفقا 
الدولية. وهناك تفاهم جيد يف هذا االمر بني 

اعضاء الحكومة ومرصف لبنان".
اما امللف الثالث، فهو يتمثل بـ"اهمية توحيد 
منتجا  عادة  يكون  وهذا  الرصف،  سعر  نظام 
الشاملة  االقتصادية  االصالحات  منتجات  من 
يف  التوفيق  وايضا  بها،  املبارشة  تجري  الذي 
النقد. وفيها ايضا قانون  النقاش مع صندوق 
داخل  من  التحويالت  بضبط  خاص  مهم 
ناقشته  املوضوع  وهذا  وخارجها،  البالد 
لجنة  ورئيس  النواب  مجلس  رئيس  مع  ايضا 
يضم  الرابع  امللف  كان  فيام  الربملانية"،  املال 
موضوع  عىل  والتأكيد  الهيكلية  "االصالحات 
ذات  القطاعية  واالمور  والشفافية  الحوكمة 

االولوية التي تحددها الدولة".
صندوق  مع  باالتفاق  النجاح  يف  لبنان  يأمل 
هذا  عن  عرّب  اذ  انقاذ،  خطة  عىل  النقد 
ميقايت  نجيب  الوزراء  مجلس  رئيس  املوقف 
ان  مؤكدا  الصندوق،  موفد  مع  اللقاء  خالل 
لبنان "يعّول كثريا عىل اقرار خطة تعاون مع 
االزمة  تجاوز  عىل  ملساعدته  النقد  صندوق 
مستويات  بلغت  التي  واالقتصادية  املالية 
بارشت  "الحكومة  ان  واوضح  مسبوقة".  غري 
بالتوازي، اعداد خطة التعايف املايل واالقتصادي 
البنية  يف  االساسية  االصالحات  تتضمن  التي 
املايل  النزف  ووقف  واملالية،  االقتصادية 
وانجاز  الكهرباء خصوصا،  قطاع  يسببه  الذي 
التي  االصالحية  للقوانني  التطبيقية  املراسيم 
اقرها مجلس النواب، اضافة اىل اعداد مشاريع 

النواب  مجلس  مع  والتعاون  جديدة  قوانني 
"انجاز  يف  وامل  وقت".  ارسع  يف  القرارها 

برنامج التعاون قبل نهاية العام الحايل".
عندما  الدين،  محيي  عنه  عرب  الثمني  الوقت 
هناك  الن  املقبلة،  االسابيع  موعد  "عىل  اكد 
توفقنا  "اذا  وقال  الوقت".  العتبار  اهمية 
الصندوق  عىل  لعرضه  جيد  اطار  وضع  يف 
عرضه  ذلك  بعد  ميكن  املقبلة،  االسابيع  يف 
شكل  ويتحدد  الصندوق،  ادارة  مجلس  عىل 
الربنامج واطار التمويل املرتبط به، مبا يكسب 
التدفقات  ويعيد  اللبناين  االقتصاد  يف  الثقة 

املالية اىل سابق عهدها".
وزير  ايضا  عنه  تحدث  الثمني،  الوقت  هذا 
بأن  معرتفا  سالم،  امني  والتجارة  االقتصاد 
انفجار مرفأ بريوت كلفت  التحقيق يف  "ازمة 
معالجة  يف  مثينا  وقتا  الجديدة  الحكومة 
لكنها  لبنان،  يف  املدمر  االقتصادي  االنهيار 
دعم  امام  العقبات  ازالة  اىل  تهدف  تزال  ال 

صندوق النقد الدويل".
وامل "يف ارسال االرقام الحاسمة للتقدم عىل 
مسار صندوق النقد، مبا يف ذلك تقدير لبنان 
لحجم الخسائر يف نظامه املايل يف اقرب تقدير 
اتفاق  "ال  ان  اىل  واملح  املقبل".  االسبوع  رمبا 
الخسائر،  توزيع  كيفية  عىل  عىل  االن  حتى 
والصورة  اقرب  باتت  النظر  وجهات  لكن 
صارت اوضح كثريا". واوضح "استطعنا اعطاء 
الخسائر  تحديد  والعمل عىل  مبارشة،  اجوبة 
ستخرج  موحدة  ارقام  ضمن  من  سيكون 

بالتشاور مع جميع املعنيني".
يجعل  الحكومة  هذه  عمر  "قرص  ان  واعترب 
لكل يوم من عملنا حيزا كبريا جدا من االهمية 

عصام شلهوب

إقتصاد


