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قضية اليوم

طلب مشورة صندوق النقد وسالمة يحجب جردة الموجودات
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مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز في  9آذار المقبل بقيمة  1.2مليار دوالر ،يحتدم النقاش حول َ
خيارين :االستمرار
ّ
ّ
في سداد الدين أو التخلف عنه .على ضفة السداد ،يقف حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وحيدًا ،فيما يتموضع رؤساء
الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة في موقع أقرب الى رفض السداد ،والسعي الى مشورة تقنية من صندوق
النقد الدولي تساعدهم على تغطية اتخاذ القرار
محمد وهبة

بعد  25يومًا يستحق َدين على لبنان
بقيمة  1.2مليار دوالر .هذا الدين هو
ع ـب ــارة ع ــن س ـن ــدات خــزيـنــة بالعملة
األج ـن ـب ـيــة (ي ــوروب ــون ــدز) أصــدرت ـهــا
وزارة امل ـ ــال ف ــي آذار  2010مل ـ ـ ّـدة 10
س ـن ــوات وب ـفــائــدة س ـنــويــة ،%6.375
أي أن الخزينة دفعت سنويًا لحملة
هــذه السندات  76.5مليون دوالر ،أو
ما مجموعه  765مليون دوالر خالل
السنوات العشر املاضية .ويأتي هذا
االسـتـحـقــاق فــي ذروة األزمـ ــة املــالـيــة
ـ ـ ـ ـ ال ـن ـقــديــة ال ـت ــي بـ ــدأت م ـنــذ س ـنــوات
وت ـف ــاق ـم ــت م ــؤش ــراتـ ـه ــا م ـن ــذ ظ ـهــور
َ
سعرين لصرف الليرة مقابل الدوالر،
بفارق يزيد  %55على السعر املدعوم
م ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ( 1507.5ل ـيــرات
وسطيًا مقابل  2325ليرة في السوق
امل ــوازي ــة) وع ــدم ق ــدرة مـصــرف لبنان

ُبعد يومين يفترض أن
نجز البنك الدولي ووزارة المال
ي ّ
خط ّة متوسطة األمد لتحفيز
النمو االقتصادي
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ّ
سيقدمها
«مساعدة تقنية»
صندوق النقد الدولي بشأن
إعادة هيكلة الدين العام
ّ
على اتخاذ تدبير نهائي مقبول في
م ــواج ـه ــة ت ـمــويــل ال ـس ـلــع األســاس ـيــة
م ـث ــل امل ـ ـحـ ــروقـ ــات والـ ـ ـ ـ ــدواء وال ـق ـمــح
وامل ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـط ـب ـي ــة ،بـ ــل اخ ـت ـبــر
املـقـيـمــون فــي لـبـنــان تقنينًا فــي هــذه
الـسـلــع ل ـع ـ ّـدة أيـ ــام ،ودف ـع ــوا فــروقــات
سعر الصرف من رواتبهم التي تآكل
أكـ ـث ــر م ــن  %34م ـن ـهــا ب ـف ـعــل وج ــود
س ـعـ َـريــن ل ـل ـيــرة (ن ـس ـبــة ت ــآكــل الـلـيــرة
ّ
متخصصة
محتسبة من قبل جهات
ّ
على أساس سلة من السلع املستوردة
بـسـعــر ال ـل ـيــرة ف ــي ال ـس ــوق امل ــوازي ــة).
ّ
واألسوأ من ذلك كله ،أن حاكم مصرف
لـبـنــان أق ـ ّـر بــأن امل ـصــارف ت ــودع لديه

ترحيب أوروبي ودولي

(مروان بو حيدر)

رغم املناخات السلبية املحيطة بالوضع املالي
والسياسي ،يتوقع أن تصدر مجموعة العمل
الدولية لدعم لبنان (الدول املانحة) بيانًا يرحب
بنيل الحكومة الثقة ويجدد الوقوف إلى جانب
لـبـنــان ودع ـمــه ملــواجـهــة األزم ـ ــات .يـفـتــرض أن
ّ
يتضمن البيان إش ــارات واضـحــة عــن مطالب
هـ ــذه الـ ـ ــدول ب ــإج ــراء إص ــاح ــات ج ــذري ــة في
اإلدارات الـعــامــة والـسـيــاســات املــالـيــة والنقدية
في لبنان .هذا املناخ موجود أيضًا بن ممثلي
االتحاد األوروبي ،وال سيما بريطانيا وفرنسا.

أيام لعرضها على الدائنني األسبوع
املقبل إذا اتخذ الـقــرار بالتوقف عن
السداد .وتتضمن هذه التحضيرات
اآلتي:
ـ ـ ـ ـ مـ ـش ــاورات ع ـق ــدت ب ــني مـســؤولــني
محليني مــع ممثلي ص ـنــدوق النقد
الــدولــي فــي منطقة الـشــرق األوس ــط،
لدرس «اإلخــراج» املناسب ملا ّ
يسمى
ّ
سيقدمها صندوق
«مساعدة تقنية»
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ب ـشــأن إع ـ ــادة هيكلة
الــديــن الـعــام .وهــذه املـســاعــدة تشمل
تقديم الــدعــم العلني لعملية إعــادة
هيكلة الــديــن ال ـع ــام ،وتـقــديــم الــدعــم
ال ـت ـق ـن ــي ل ـل ـس ـي ـن ــاري ــوات امل ـح ـت ـم ـلــة
بشأن إعادة الهيكلة ونتائجها على
ال ــوض ــع امل ــال ــي لـلـخــزيـنــة وم ـصــرف
ل ـب ـنــان واملـ ـ ـص ـ ــارف .هـ ــذا ال ــدع ــم هو
البديل من لجوء لبنان إلــى برنامج
م ــع ال ـص ـن ــدوق .وه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـتــي تعتقد بــأن
الحصول على هذه املساعدة التقنية
أهون مما قد تفرضه تطورات األزمة
امل ــال ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـن ـقــديــة ـ ـ ـ ـ امل ـصــرف ـيــة في
األيام املقبلة ،إذ ستصبح الخيارات
مــؤملــة ج ـدًا وق ــد ت ـفــرض عـلــى لبنان
اللجوء «مكرسحًا» إلــى برنامج مع
صـنــدوق النقد ،بينما يمكنه اليوم
الحصول على مساعدة تقنية وهو
يـمـلــك بـضـعــة م ـل ـي ــارات م ــن ذخ ـيــرة
االحتياطات بالعمالت األجنبية.
ـ ـ بعد يومني يفترض أن ُينجز البنك
ال ــدول ــي ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة امل ــال
ّ
خطة متوسطة األمد تمتد على ثالث
ّ
س ـنــوات لتحفيز الـنـمــو االقـتـصــادي
ستعرض على اللجنة ال ــوزاري ــة ،ثم
ّ
على الدائنني ،في إطــار خطة شاملة
م ـ ــع س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوات صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
الــدولــي .وقــد سبقتها موافقة البنك
الدولي على منح لبنان قرضًا ّ
ميسرًا
بقيمة  400مليون دوالر سينفق في
مجمله على برنامج استهداف األسر
الفقيرة الــذي ّ
يعد برنامجًا زبائنيًا
لـ ـت ــوزي ــع املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات عـ ـل ــى األزالم
ّ
املسجلني في
والتابعني لهم سياسيًا
ً
البرنامج املعتمد كسياسة عامة بدال
من أن يكون برنامجًا ظرفيًا ملساعدة
ّ
هذه األسر على تخطي مرحلة الفقر.
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مواصلة الهندسات

(مروان طحطح)

 70مليار دوالر بالعمالت األجنبية،
بينما هو ال يملك أكثر من  30مليارًا
فــي احتياطاته بالعمالت األجنبية؛
من ضمنها احتياطات إلزامية بقيمة
تفوق  19مليار دوالر.

موقف حاسم
إزاء هـ ــذا ال ــوض ــع ،واصـ ـل ــت ال ـقــوى
السياسية عقد اجتماعات ولقاءات
م ـن ــذ ت ــأل ـي ــف ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى ال ـي ــوم،
من دون أن تحسم موقفها النهائي
ب ـع ــد .إال أنـ ــه ظ ـه ــرت مـ ــؤشـ ــرات فــي
األي ــام األخـيــرة عــن مــوقــف ستتخذه
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ُي ـع ـق ــد فــي
ق ـصــر ب ـع ـبــدا ظ ـهــر الـخـمـيــس املـقـبــل
مع بــروز أرجحية تدعم التوقف عن
الـ ـس ــداد وإطـ ـ ــالق عـمـلـيــة ال ـت ـفــاوض

مع الدائنني باالستناد إلــى مشورة
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي .وبـحـســب
ّ
مصادر مطلعة ،فإن رئيس الحكومة
حسان دياب دعا إلى اجتماع للجنة
ال ــوزاري ــة ـ ـ املــالـيــة قـبــل ســاعـتــني من
موعد جلسة الحكومة ملناقشة القرار
ّ
النهائي ،علمًا بأنه تبلغ من معظم
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء رف ـض ـه ــم م ــواصـ ـل ــة سـ ــداد
الديون.
فــي ال ــواق ــع ،إن ال ـل ـقــاءات الـتــي عقدت
ّ
تتوصل إلى
بعد تأليف الحكومة لم
نتيجة س ــوى تـلــك ال ـتــي كـشــف عنها
رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي
أشــار إلــى أن بـ ّـت سـنــدات آذار ينبغي
أن يـسـتـنــد إل ــى م ـش ــورة (تـقـنـيــة) من
صندوق النقد الدولي .بعض املراقبني
يـشـيــرون إل ــى أن ب ـ ّـري كـمــا غ ـيــره من

ّ
لــن يــؤثــر على احتياطاته بالعمالت
األجنبية املخصصة لتمويل السلع
األســاسـيــة ،وبالتالي لــن تكون هناك
ّ
ردة فعل شعبية تجاه تسديد األموال
للخارج ،فيما املــودعــون في لبنان ال
يتمكنون من الحصول على ودائعهم.
وم ــن ال ــواض ــح أن م ــا ي ـقــولــه مـصــرف
ل ـب ـن ــان ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى اآلت ـ ـ ــي :ت ـصــدر
وزارة املال سندات جديدة بنفس قيمة
اإلصــدار املستحق وفوائده ،ويضمن
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان أن ت ـش ـت ــري ج ـهــات
خارجية سندات قيمتها توازي قيمة
ما دفعه لحملة السندات األجانب في
اإلصــدار املستحق (ال أحد لديه فكرة
من هو املجنون الذي سيخاطر بشراء
سـنــدات بلد على قــاب قــوس أو أدنــى
من التخلف عن سداد الديون).
وي ـتــوقــع أال ي ـكــون خ ـيــار االس ـت ـبــدال
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـه ـنــدس ــات املــالـيــة
م ــوافـ ـق ــًا ع ـل ـي ــه م ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
ال ــدول ــي الـ ــذي ّ
وجـ ــه ان ـت ـق ــادات الذع ــة
ملصرف لبنان على تنفيذ الهندسات
امل ــالـ ـي ــة امل ـك ـل ـف ــة جـ ـ ـدًا ع ـل ــى م ـيــزان ـيــة
مصرف لبنان ،وانتقده أيضًا بسبب
ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة غـيــر التقليدية
التي تكبده املزيد من الخسائر .وهذا
أحــد األسـبــاب الــذي يدفع سالمة إلى
رفـ ــض ف ـك ــرة وج ـ ــود صـ ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي م ــن أســاس ـهــا ،إذ إن ــه يعتقد
ب ــأن ال ـص ـن ــدوق س ـي ـجـبــره ع ـلــى فتح
دف ــات ــره وك ـشــف م ــوج ــودات ــه الفعلية
ّ
وااللتزامات الحقيقية املترتبة عليه.
ً
وه ـ ــو أصـ ـ ـ ــالّ يـ ــرفـ ــض تـ ـق ــدي ــم ج ـ ــردة
واضحة وشفافة عن هذه املوجودات
وااللـ ـت ــزام ــات لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة بما
تشمل مــن دي ــون وتسليفات للقطاع
املـ ـ ـص ـ ــرف ـ ــي وال ـ ـ ـعـ ـ ــالقـ ـ ــة بـ ـيـ ـن ــه وبـ ــني
املصارف .قبل بضعة أيام ،سأله دياب
عــن هــذه الـجــردة فــأجــاب سالمة بأنه
يـحـتــاج ال ــى أسـبــوعــني إلع ــداده ــا ،ما
جعل دياب يستغرب املوقف ،فأوضح
سالمة محرجًا :هي مــوجــودة ،لكنها
ب ـحــاجــة ال ــى تــدق ـيــق .م ـص ــادر ّ قــريـبــة
مــن دي ــاب تنفي حـتــى اآلن تـلــقـيــه أي
مـعـلــومــات ّ
مفصلة عــن ه ــذه ال ـجــردة،
رغم االهتمام الــذي أبــداه ديــاب أخيرًا
في متابعة أوضــاع القطاع املصرفي
واستقباله رئيس لجنة الرقابة على
ّ
املـ ـص ــارف سـمـيــر ح ـمــود (ل ــم تــتـضــح
حتى اآلن أسباب زيارة سمير حمود
أمس للرئيسني سعد الحريري وفؤاد
السنيورة).

زع ـم ــاء الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ف ــي لـبـنــان،
ي ـب ـح ـث ــون عـ ــن وص ـ ـ ـ ّـي مـ ــا ي ـل ـص ـقــون
ب ــه أخ ــذ ل ـب ـنــان ن ـحــو ه ــذا ال ـخ ـيــار أو
ّ
لتحمل
ذل ــك ،وه ــم ال ي ـبــدون أي نـ ّـيــة
امل ـســؤول ـيــة ،لـيــس فـقــط ألن ـهــم ليسوا
قادرين على تحديد الخيار األنسب،
بل ألنهم ليسوا قادرين على الخروج
ّ
املحلية التي تنطوي
من حدود اللعبة
على تبادل االتهامات كسبًا للشعبية.

مشاورات ما قبل المشورة
وت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن املـ ـش ــورة
امل ـن ـت ـظــرة م ــن الـ ـصـ ـن ــدوق ،سبقتها
ت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــرات مـ ـ ــع ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
ّ
والبنك الدولي من أجل إنجاز خطة
تـمـهـيــديــة الت ـخ ــاذ الـ ـق ــرار الـنـهــائــي،
عـلــى أن تـكــون جــاهــزة خ ــالل بضعة

إزاء ه ــذا ال ــواق ــع ،ستتمحور مـشــورة
صندوق النقد الدولي حول مسارين:
ـواصـ ـل ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة ال ـتــي
مـ ّ
يـنــفــذهــا م ـصــرف لـبـنــان ل ـشــراء مزيد
مــن الــوقــت بالكلفة الباهظة ،والقيام
بعملية منظمة إلع ــادة هيكلة للدين
ال ـعــام بـعــد اسـتـشــارة ص ـنــدوق النقد
ومـشــاركــة البنك الــدولــي فــي صياغة
الخطة االقتصادية للسنوات الثالث
املقبلة.
ع ـم ـل ـيــًاّ ،ي ـقــف ريـ ــاض س ــالم ــة وح ـي ـدًا
على ضفة خيار مواصلة الهندسات
امل ــال ّـي ــة .وتـ ـق ــول املـ ـص ــادر إن ســالمــة
يـ ـف ــض ــل ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــة «سـ ـ ـ ــواب»
الس ـ ـت ـ ـب ـ ــدال س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ي ـ ــوروب ـ ــون ـ ــدز
تستحق على املدى الطويل بالسندات
ال ـت ــي تـسـتـحــق ف ــي آذار امل ـق ـبــل وفــق
الـسـعــر ال ـســوقــي لـكــل مـنـهــا ،وفــوقـهــا
ه ـنــدســة تـتـضـمــن إقـ ـ ــراض امل ـص ــارف
مـ ـب ــال ــغ ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ف ــائ ــدتـ ـه ــا م ـتــدن ـيــة
وتــوظـيــف ه ــذه األمـ ــوال لــديــه بفائدة
م ــرت ـف ـع ــة .س ــالم ــة ي ـع ـت ـقــد بـ ـ ــأن ه ــذه
العملية تتيح شراء مساحة وافرة من
الوقت بكلفة غير كبيرة نسبيًا ،وعلى
ه ــذا األس ــاس ح ــاول اسـتـمــالــة رئيس
ال ـح ـك ــوم ــة ،الف ـت ــًا إلـ ــى أن االس ـت ـب ــدال

نحو إعادة الهيكلة
في املقابل ،فإن التوقف عن السداد هو
سلوك يقود نحو االستعانة التقنية

ج
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حملة تهويل
ال يقف حــاكــم مـصــرف لبنان ريــاض
سـ ــامـ ــة بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ح ـم ـل ــة ت ـه ــوي ــل
مفادها أن الــدائـنــن سيضعون يدهم
ع ـل ــى مـ ــوجـ ــودات ت ـخ ــص ل ـب ـن ــان؛ مــن
بينها الــذهــب وطــائــرات املـيــدل إيست
ومصادرة االعتمادات التي قد تفتحها
املـ ـ ـص ـ ــارف ل ـ ـشـ ــراء ال ـن ـف ــط واألدويـ ـ ـ ــة
والقمح ،لكن ّ
تبن أن هذا التهويل غير
حقيقي ،ألن عقود اليوروبوندز ّ
تميز
بن أصول املصارف املركزية وأصول
وزارة املــال ،على اعتبار أن املصارف
املــركــزيــة لديها استقالية عــن الــدولــة
املركزية ،أي أن أصــول مصرف لبنان
بـمـقــايـيــس ال ـقــوانــن الــدول ـيــة هــي غير
ّ
أصول الدولة اللبنانيةّ ،وال يحق ألحد
ّ
بحجة تخلف وزارة املال
مصادرتها
عن الدفع.

ب ـص ـنــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي .ه ــذا األم ــر
ّ
يعزز صدقية الخطة التي ستقدمها
الحكومة للدائنني األجانب ويضمن،
إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،مــوافـقـتـهــم عـلـيـهــا .هــذه
ّ
الـخــطــة تعني أن لبنان سينتقل إلى
م ــرحـ ـل ــة م ـن ـظ ـم ــة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة إعـ ـ ــادة
الـهـيـكـلــة ،ويـتـطـلــب األم ــر ثــالثــة فــرق:
فريق اقتصادي (البنك الدولي) ،فريق
تقني (صندوق النقد الدولي واللجنة
ال ــوزاري ــة وخ ـبــراء مـحـلـيــون) ،وفــريــق
قانوني (مكاتب محاماة عاملية يرجح
أن يكون بينها مكتب الوزير السابق
كميل أبو سليمان).
يـ ـب ــدأ ه ـ ــذا امل ـ ـسـ ــار مـ ــن خ ـ ــالل تـعـيــني
لجنة للتفاوض مع الدائنني (Credit
 )committeس ـي ـك ــون ل ــدي ـه ــا ن ـح ــو 6
أشهر للتوصل إلى اتفاق مع الدائنني.
ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،ع ـلــى ل ـب ـنــان تــدبـيــر
أمـ ـ ـ ــوره ،أي ت ــأم ــني ت ـم ــوي ــل اس ـت ـيــراد
الـسـلــع األســاس ـيــة ّ ،ومـعــالـجــة العقود
الـ ـخ ــاص ــة الـ ـت ــي وق ـع ـت ـه ــا ال ـش ــرك ــات
املـصــدرة ،ومعالجة عقود االستيراد
أيـ ـ ـض ـ ــًا ،وت ـ ــأم ـ ــني حـ ـم ــاي ــة ألصـ ـح ــاب
الـ ـ ــرواتـ ـ ــب امل ـت ــوس ـط ــة ومـ ـ ــا دون مــن
انخفاض قيمة الليرة وتآكل رواتبهم،
وت ــأم ــني ال ـح ـم ــاي ــة ألمـ ـ ــوال ال ـض ـمــان
االجتماعي ،والحفاظ على الــودائــع...
ه ـنــاك الـكـثـيــر لـلـقـيــام ب ــه .عـلــى لبنان
اليوم االختيار بني تجربة األرجنتني
ّ
ال ـت ــي ت ــواص ــل ال ـت ـخــلــف ع ــن ال ـس ــداد،
وبــني فـنــزويــال الـتــي تناضل مــن أجل
استيراد السلع األساسية.
في ظل هذه املفاضلة ،قد تبدو هناك
حــاجــة إل ــى إق ـصــاء اآلراء السياسية
ع ــن الـ ـ ـق ـ ــرار .ف ـه ـن ــاك م ــن ي ـع ـت ـقــد ب ــأن
االسـتـعــانــة التقنية ّبـصـنــدوق النقد
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــوف ـ ــر عـ ـل ــى الـ ـق ــوى
أعباء اتخاذ قــرار التوقف
السياسية
ّ
عن السداد ويوفر لها الغطاء املناسب
إللقاء اللوم على مشورة الصندوق ،قد
ّ
يشكل فرصة لتسويق أو إغراق لبنان
ببرنامج مــع صـنــدوق النقد الــدولــي،
وه ــو أم ــر يختلف بــآلـيــاتــه عــن آلـيــات
ّ
تـقــديــم امل ـش ــورة التقنية لـكـنــه يشكل
حــاف ـزًا سياسيًا ل ــدى ه ــؤالء مــن أجــل
تـعــزيــز الـحـصــار املــالــي واالقـتـصــادي
الــذي بدأته الــواليــات املتحدة بفرض
العقوبات املالية على مصارف ورجال
أعمال وشركات لبنانية.

w
w
استحقاق داهم

تسيطر االستحقاقات املالية الداهمة
عـلــى كــل ال ـن ـقــاشــات .مــن ضـمــن هــذه
االستحقاقات ،هناك مبلغ  592مليون
دوالر مـضـطــر أن يــدفـعـهــا مـصــرف
لبنان للمصارف في  22شباط لسداد
شـ ـه ــادات إي ـ ــداع اس ـت ـح ـقــت .مـصــرف
ل ـب ـنــان غ ـيــر ق ـ ــادر ع ـلــى ال ــدف ــع ،فيما
املصارف تريد الحصول على سيولة،
أي أن ـه ــا ت ــرف ــض ت ـجــديــد االك ـت ـتــابــات
بشهادات اإليداع.

w
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