
2020-06-05النهار   
وال مهلة النتهاء المحادثات مع لبنان ـ"البناءة"صندوق النقد يصف المفاوضات ب  

 
 موريس متى

تلخص أبرز ما تشهده تصله دوريا و فاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، توازيًا مع التقارير التي طلب رئيس الجمهورية ميشال عون االستماع بالتفصيل لما آلت اليه الم
 .االجتماعات التفاوضية مع خبراء الصندوق 

االحوال، الى نحو  قيمته، في أفضل بمالحظات المؤسسة الدولية للتوصل الى برنامج تمويلي إنقاذي قد تصل يأمل لبنان في إقناع صندوق النقد ببرنامجه االصالحي بعد االخذ
ت على لبنان تنفيذها على مراحل، وتندرج ضمن الخطة االصالحية التي وضعتها الحكومة. االجتماع المالي الذي طلب الرئيس عون عقده مليارات دوالر، مشروطا بإصالحا 9

سة اير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة والمدير العام لرئصر بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء، حضره رئيس الحكومة حسان دياب ووز أمس في ق
مع صندوق  مسار المفاوضات الجمهورية انطوان شقير والمدير العام لوزارة المال آالن بيفاني، والمستشارون شربل قرداحي وجورج شلهوب وهنري شاوول، وخصص للبحث في

 .النقد في شأن خطة الحكومة للتعافي المالي
 

 52مادة لدستورية الواردة في الأراد الرئيس عون بحسب المصادر المتابعة من هذه االجتماعات امرين: االول انه المسؤول عن التفاوض مع صندوق النقد وممارسة صالحياته ا
لع كومة، وال تصبح مبرمة اال بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطالمفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها باالتفاق مع رئيس الح من الدستور حيث يتولى رئيس الجمهورية

ائر ت التجارية وسهدامجلس النواب عليها حين تمّكنها مصلحة البالد وسالمة الدولة من ذلك. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاالحكومة 
ل جمهورية االلتزام به خالل مرحلة التفاوض حو ابرامها اال بعد موافقة مجلس النواب. هو المسار الذي يؤكد رئيس ال المعاهدات التي ال يجوز فسخها سنة فسنة، فال يمكن

معلومات على لبالنسبة الى الدولة اللبنانية. أما االمر الثاني، فيصر عون بحسب ا البرنامج التمويلي مع صندوق النقد، وُيعتبر نوعا من اإلتفاقات التي تنطوي على شروط مالية
ديد على أهمية العمل على إنجاز توافق شامل حول عملية توحيد االرقام، بعد التقارير التي لحظت انقسامات واضحة ضرورة االسراع في هذه المفاوضات وعدم التسرع، مع التش

أخرى، وهو انقسام وصفه صندوق النقد في أول إجتماعاته بغير  لحكومة من جهة وأرقام القطاع المصرفي )مصرف لبنان والمصارف( من جهةفي المقاربات بين أرقام ا
ل اليه ق مما سيتم التوصطال، وقد يعوق مسار المفاوضات، ما دفع الداخل اللبناني الى لّم الشمل المالي بحثا عن مقاربة توحد االرقام والخسائر. وبعدها يمكن االنالمقبول

 .ر بهاد وكل المؤسسات الدولية على ضرورة السيما تضمنته الخطة الحكومية من إصالحات مالية وهيكلية يصر صندوق النقكأساس صلب للتفاوض مع الصندوق، توازيًا مع 
مع  ايمكن القول ان االمور سلكت طريقا إيجابيا، في االيام األخيرة، خصوصوتؤكد المعلومات انه على رغم بطء سير عملية التفاوض مع صندوق النقد حتى اليوم، اال انه 

 .لي الحكومة من جهة أخرى استمرار التنسيق الداخلي بين مصرف لبنان والمصارف من جهة وممث
 

تقنية" التي عقدت حتى اليوم لم تدخل بعد في تفاصيل االصالحات واالجراءات الواردة في الخطة الحكومية، وتشير المعلومات الى ان معظم االجتماعات "التقنية" و"غير ال
نما إستفاض  ة العامة والقطاعات. بالعودة الى خبراء الصندوق في طرح االسئلة وطلب االيضاحات حول العديد من الملفات النقدية والمالية والمصرفية وما يتعلق باالدار وا 

رز العوائق التي تؤخر التقدم في المفاوضات، اع بعبدا، علمت "النهار" ان وزير المال قدم شرحا مفصال للرئيس عون حول مسار المفاوضات وما آلت اليه االجتماعات واباجتم
فعامل الوقت يلعب ضد الوضع اللبناني، وال يمكن  ت المناسبة لإلسراع في عملية التفاوض،مع عرض للموقف اللبناني. وشدد عون على ضرورة االسراع في اتخاذ االجراءا

رير الصادرة عن وزارة المال ومصرف لبنان، والتي يتم االرتكاز عليها خالل المفاوضات الجارية بين فريق تحمل اي تأخير. كما تم البحث في األرقام والمبالغ الواردة في التقا
خطة التعافي التي أقّرتها الحكومة. وخالل االجتماع ُطرحت جداول مقارنة لألرقام بين ما يقدمه مصرف لبنان والمصارف ال وصندوق النقد الدولي، انطالقًا من عمل وزارة الم

ما قدمته الحكومة، فكان تأكيد من الرئيس عون على إلزامية توحيد األرقام وفقًا لمقاربة واحدةو  . 
محادثات التي يجريها خبراء الصندوق مع الجانب اللبناني بـ"البناءة"، وتركز هدفها حتى اآلن حول فهم معمق بدوره وصف الناطق باسم صندوق النقد جيري رايس مرة جديدة ال

الصعبة والمعقدة. والتي وصفها رايس بة االصالحية التي وضعتها الحكومة، اضافة الى تبعات تطبيقها. كما اطلع الخبراء على كل التحديات التي يواجهها لبنان وأفضل للخط
لوب هو "تركيز الحكومة على خطتها شدد على ان االزمة تتطلب التشخيص المناسب لوضع االصالحات الشاملة الالزمة ليبقى تنفيذها هو االساس. واعتبر ان المطو 

ات متوقعا ان تأخذ وقتها نتيجة كّم التحديات د رايس عدم وجود مهلة النتهاء المحادثاالقتصادية، الى الدعم السياسي المطلوب وكذلك دعم المجتمع المدني". ومرة جديدة أك
تقنية عدة عقدت مع السلطات اللبنانية لفهم تفاصيل الخسائر المقدرة في ظل التفاوت بين االرقام وثقلها. وفي سياق غير بعيد، اكد الناطق باسم صندوق النقد ان إجتماعات 

ث في تفاصيل عملية إعادة هيكلة الدين وسعر الصرف وما يتعلق بتحرير سعر الصرف الرسمي. وأضاف مصرف لبنان، كما خصصت االجتماعات للبحالواردة من الحكومة و 
دت في الخطة الخسائر التي ور عدت خبراء الصندوق على فهم العديد من النقاط التقنية، واول اإلنطباعات لهؤالء الخبراء بالنسبة الى الخسائر، هو ان رايس ان االجتماعات "سا

حديد افضل االصالحات التي يجب تأتي في إطار منظم متدرج بحسب حجمها إستنادا الى المعطيات المقدمة". ولفت الى ان "المزيد من العمل التقني مطلوب لتالحكومية 



ال يكون وختم رايس بالتشديد على "ضرورة أ ادة تعزيز الثقة ودعم النمو من جديد".السير بها، مع التشديد على أهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام إلع
 ."اء وذوي الدخل المحدودلإلصالحات التي ستطبقها الحكومة اللبنانية تبعات سلبية بالنسبة الى الفقر 

يوم الجمعة، في أجيله الى ما بعد ظهر الاالجتماع الذي كان مرتقبا بين فريق التفاوض اللبناني وخبراء صندوق النقد االربعاء الفائت لم يعقد، بعدما طلب الجانب اللبناني ت
 ة واألخذ بتوصياته ورأيه بمسار التفاوضانتظار إعالم الرئيس عون بتفاصيل ما تم التوصل اليه خالل االجتماعات السابق

 
 
 
 

 


