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 وطمأنة حامليهاوند"...اد "األوروبخريطة الحكومة لسد

 
 رضوان عقيل

 بعده"رة، بات يمكن رفع شعار" قبل كورونا و شغل المعمو س مادة عالمية توميات البشر وسائر القطاعات الخاصة واالرسمية وتحول هذا الفيرو ورونا على يبعد سيطرة ك 
 .الية بين الدولاسية وصحية وماع الطبي وسط انهماك الحكومات في متابعة هذا الشبح الذي رسم حدودًا سياثر ادخاله في السياسة وعدم حصره في القط

ي القانون عدما أصبح لبنان فت الدين "االوروبوند" في الداخل والخارج باصحاب سنداات بين الحكومة و في لبنان المنشغل بامور شتى، لم تبدأ بعد عمليات المفاوض
كانت هناك جهات من حاملي السندات ستلجأ الى خطوات قضائية ضده من خالل فع منذ يومين ودخل الجانب اللبناني في هذه المرحلة ولم يتبلغ بعد اذا متخلفا عن الد

 .اطي "حبيًا" بهذا الموضوع من دون التساهلل الى التعن التوقع هو الميرفع دعاوى وان كا
شراء هذه  مستثمرون الحقيقيون الذين يعرفون انوثمة خطوتان تتحضر لهما الحكومة بعد اتخاذها قرارعدم الدفع في هذا التوقيت، وهي تتعامل مع فئتين: االولى هم ال

يق على اولون الحصول على ارباح والتضيهم الذين اشتروا سندات بأسعار منخفضة ويح . والثانيةصول مفاوضات معهمالسندات يكون مصحوبًا بالخطر في انتظار ح
ذا الملف الحساس في وزارة المال. لذلك لم يتم تلقي معلومات عن اتجاه الى رفع دعاوى لة. ولم يظهرهؤالء بعد على "رادار" الجهات اللبنانية المولجة متابعة هالدو 
الذين  مع األجانب من حاملي السندات اليام المقبلة بواسطة الفيديو بسبب كورونالكل االحتماالت حيث سيتم عقد اجتماع في ا تم التحضيرئية حتى األن. ويقضا

 .يجتمعون عادة في لندن
قدمت موعهم. وامن يمثل مجاب الحصص الكبرى وض معهم بمشاركة مستشارين ومحامين. ويتبع الحاملون للسندات األمر نفسه حيث يختارون اصحويتم التفا

كي السندات من لوقانونيين لمتابعة هذا الملف. وسيكون االجتماع بمشاركة الطرفين من ما وة نفسها حيث عينت بدورها مستشارين ماليينالمصارف اللبنانية على الخط
 .محليين وأجانب

خطة على ل خطوة جرى وضعها في هذا الخصوص هي عرض الماالت. وأو تحضرت لكل االحت وفي المعلومات بحسب جهات متابعة لهذه القضية ان الحكومة
ل هنا على حصة الحصول على امواله الحقا. وسيكومة تطبيق سلة من االصالحات العطاء حاملي السندات االطمئنان حول كيفيالمعنيين بالسندات حيث ستتعهد الح

ثة التي ت الثالاق على التقسيط. وهذه هي االحتماالر، بعد تمديد الوقت وتغيير الفائدة واالتفالث او اكثا بعد سنتين او ثسندات جديدة وفق النسب المالية المتفق عليه
 .وبة في مواعيدهالان الدولة اللبنانية ستكون قادرة على سداد المبالغ المطا طمأنة حاملي هذه السندات الى سيتم اتباعها واالتفاق عليها بين الدولة والدائنين. وينبغي هن

 ع؟تكون الدولة مفلسة عند موعد استحقاق الدف سؤال الذي يشغل الحاملين عما يضمن لهم االويبقى ال
ية والحد من الخسائر والتخفيف من حجم القطاع العام من مثل تحسين الكهرباء ورفع الجبا يأتي الجواب من طرف الحكومة بأنها ستقوم بجملة من الخطط واالصالحات

اطمئنانه اته عقدًا قانونيًا يعني موافقته و حصول حامل السند على سند جديد يشكل بحد ذ ة بما يضمن عدم الوقوع في االفالس. وبمجردألسباب عد ون زيادة للضرائبد
 .ن لن يتراجع ماليًا الى الوراءالى وجود خطة تثبت ان لبنا

جانب النهم اشتروا ين المحليين واالارف اللبنانية نصفها. وثمة مساحة مشتركة بتحمل المص مع السندات والتيومن منطلقات المستثمرين انهم يقررون مقاربتهم للتعاطي 
د يتم تلمس اقدام الدائنين على ممارسة " سياسة مالية عدوانية ض ة. وفي المناسبة لممعًا. ويفرض هنا على الجانب اللبناني التعاطي مع الطرفين وفق خطة واحدسندات 

 ."نلبنا
ا من خالل ة االصالحية والتي بدأ رسمها واظهار معالمهق المكلف وبمساعدة المستشارين العداد الخطالمتابعة انه يجري التحضير بمساعدة الفري اللبنانية وتفيد الجهات

وزايًا مع وضع لبنان مقبلة وتااليام ال ب في الموازنة فيير المال غازي وزني وفريقه.بغية وضع خطوط عريضة لتحديد الوفر المطلو ه في السرايا مع وز ما يتم التحضير ل
 .شاملة. وسيسأل الدائنون عن هذا االمر بالطبعللعملة اللبنانية، أي بمعنى احداث هيكلة  هيكلية الدين

ط عدم الرضوخ ر ا الخصوص شسن نصرهللا في هذومة بصندوق االنقد الدولي وال سيما بعد المرونة التي اظهرها السيد حامكان استعانة الحكمن جهة أخرى تتم متابعة 
 .ي ضرائب عليهابالطبقات الفقيرة واالعتراض على رفض وضع األي شروط سياسية وعدم المس 

 ىوهي لم تأخذ اي توجه بعد حيال الصندوق الى اليوم ولم يفتح الباب عل  " في هذا الموضوعفي غضون ذلك توقفت جهات في الحكومة عند مرونة "حزب هللا
ية بدعم لبنان او حصول جهات رسمية وحزب مسألة منح االميركيين اشارة لصندوق النقد يربط صفقة ملف عامر الفاخوري وتطوراته مع ثمة من بدأمصراعيه بعد. و 

 !هاحصول على رضى ادارتلبنانية على وعود من واشنطن لل
ذي المعني بمتابعة فيالدولة لجبه كورونا لم يتوقف الفريق التن تي اتخذتهاكل االحتياطات الفي خالصة هذه الجبهة التي تخوضها الحكومة حيال اكثر من ملف وسط 

 .المنتظرة لسندات عن العمل وهو لم يتأخر حيث يتم التحضير لكل التقنيات للمفاوضاتالمفاوضات مع حاملي ا
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