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 خطة التعافي تعيد تقييم الخسائربًا: المحادثات التقنية مع صندوق النقد قري

 
 موريس متى

بهدف الوصول إلى إطالق مفاوضات تثمر في نهاية المطاف إتفاقًا حول برنامج تمويلي يرتكز  #صندوق النقد الدولي المحادثات مع #وزارة المال استأنفت
 لية.ؤسسة الدولية باالضافة إلى دعم مؤسسات التمويل الدو على خطة تعافي تلقى دعم الم

 
انية الحصول يعبر فيها عن تطلع السلطات اللبن #نجيب ميقاتي سم صندوق النقد الدولي ان الصندوق بالفعل تلقى رسالة من رئيس الحكومةيؤكد متحدث بإ

جراء محادثات تقنية تتعلق بالسياسيات واالصالحات التي تساعد لبنان على مواجهة األزمة االقتصادية والماليةعلى برن التي يعاني  امج تمويلي من الصندوق وا 
االجتماعي في لبنان  ورة الوضع االقتصادية. حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على اقتناع ودراية بخطمنها على أن تبدأ المحادثات الرسمية في االيام المقبل

ت الحكومة باإلضافة إلى التحديات التي تواجه البالد وتعهدت الحكومة ضرورة إستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن كما شكل
ويضم الوفد وزير المال يوسف خليل ووزير حكومة سعاده الشامي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الاللجنة الوزارية المكلفة متابعة ال

عارض االستعانة بأي االقتصاد والتجارة أمين سالم باإلضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سالمة فيما أكد ميقاتي في حديثه مطلع االسبوع لـ"النهار" انه ال ي
المال يوسف خليل ان حصول لبنان على برنامج تمويلي من صندوق  المعني. يعتبر وزير الحكومة او أيِّ مستشاٍر من أجل توضيح موقف القطاع عضو في

ة للبالد. الثق النقد الدولي هو أمر ضروري لوضع البالد على سكة التعافي كما وأن برنامج التمويل يضمن ان يترافق التعافي مع تطبيق خطة إصالحية تعيد
ت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب مفاوضات مع صندوق النقد بناء على خطة إنقاذ لبنان الخارجية، بدأعن سداد ديون  2020وبعد تخّلفها في آذار 

جراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لب  17نان. وبعد عقد اقتصادي وضعتها، تضمنت إصالح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي وا 
ضين اللبنانيين وخصوصًا توحيد الحكومة ومصرف لبنان تقديراتها لحجم الخسائر المالية التي سيبنى انتظار توحيد المفاو جلسة، عّلق صندوق النقد التفاوض ب

 على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع االصالحات موضع التنفيذ.
ندات إلعادة هيكلة الدين كما رحبت بإهتمام حملة السندات مع حملة الس ي الدخول بمفاوضات بناءة وشفافة وعادلةبالتوازي تعهدت حكومة الرئيس نجيب مقات

وصل إلتفاق على ان تعمل الحكومة الحالية على الت Ad Hoc Lebanon Bondholder Groupومن ضمنهم مجموعة المشاركة في عملية إعادة الهيكلة 
وحملة السندات على ان تنخرط بهذه المفاوضات مع هؤالء الدائنين بأقرب  سبة للدائنيند على ضرورة اي يكون عادال ومنصفا بالنحول إعادة هيكلة الديون تؤك

 ولي لـ"النهار" االجتماع االول بين وفدستشاريها القانونيين والماليين. تصف مصادر مطلعة على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدوقت ممكن وبدعم من م
على خطة  بالـ"التعارفية" حيث يتطرق المجتمعون إلى أهمية أن تنتهي الحكومة من وضع اللمسات االخيرة فة المفاوضاتخبراء الصندوق واللجنة الوزارية المكل

ة الرئيس السابق حسان دياب كيد الصندوق أن الخطة التي وضعتها حكومالتعافي التي تعمل عليها لتقديمها في أقرب وقت ممكن للبحث بها ودراستها، مع تأ
يجة التطورات التي شهدتها البالد منذ ها منطلقًا صالحًا للتفاوض مع ضرورة تحديث االرقام على كل الصعد، المالية واالقتصادية، نتيمكن إعتبار  وشركة الزار

يلي ي برنامج تمو املة لتكون مدخال اساسيا للتفاوض حول اتعلن الحكومة عن خطة إصالح إقتصادية ش عام وحتى اليوم. في االيام المقبلة، من المتوقع ان
ملياري دوالر على عدة سنوات لترتفع قيمته إلى  2.1ما يقارب يمكن ان يحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي وقد تصل قيمته في المرحلة االولى إلى 

. وال تأتي زيادة لسقف هذه االموال نان دخل مرحلة االصالح ويجب ان يفيد منمفاوضات مطلوبة إلقناع الصندوق بأن لب مليارات دوالر بعد 4أكثر من 
 االميركية، كون الواليات المتحدة تعتبر المساهم االكبر في صندوق النقد الدولي.برنامج التمويل من دون "مباركة" أميركية وتحديدا من وزارة الخزانة 

 
لقة بتوحيد الخسائر التي قدرتها خطوة الحكومة السابقة لمخارج المتعرية التي عليها أيضا العمل على إيجاد االرقام ضرورة قصوى بالنسبة للجنة الوزاتحديث ا
االنهيار المستمر منذ سنة  مليار دوالر بعد تحديث االرقام نتيجة 85لمصادر المالية، إلى ان هذه الخسائر قد تصل إلى مليار دوالر، فيما تشير ا 65بحوالي 

ائر المحدثة، وملفت المعلومات التي حصلت عليها "النهار" وهي ان خطة الرئيس نجيب ميقاتي لمالية والخسوذلك بعد االخذ في االعتبار المعطيات اإلى اليوم، 
نما إعادة تقييمها مع وضع الحلول الالزمة إلطفائها، ما لن ائر وهو الملف يعني إبعاد كأس الخالف حول توزيع الخس تدخل في تفاصيل توزيع الخسائر وا 

حاور التي وردت في ما تشير المعلومات إلى ان خطة التعافي التي تعمل عليها حكومة ميقاتي ستأخذ بالكثير من المار االولى. كاالبرز الذي فجر خطة الز 
مع  لمالي واالقتصادي واالهم كيفية التعاطيرورة تحديث أرقام الدين العام والوضع اخطة الزار االولى لناحية التقسيم المالي واالقتصادي واالجتماعي، مع ض

الصرف باإلضافة إلى ضرورة االنتهاء من  ار صرف الدوالر، خاصة وان صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة وضع رؤية شاملة لكيفية توحيد سعرتعدد أسع
 إقرار قانون الكابيتال كونترول.

 
ي كانت وضعتها مع حكومة دياب، في إطار التعافي الت زور وفد منها لبنان الخميس، مراجعة خطةشركة الزار لالستشارات الدولية، التي يوطلب لبنان من 

بنان قويًا يير الذي حصل في األرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم وتوحيد هذه األرقام، كي يكون موقف لاالستعداد الستئناف التفاوض مع الصندوق، نتيجة التغ
ية، فالمعلومات تؤكد ان اللجنة الوزارية بالتنسيق مع شركة الزار، ستعمل الفجوة الماللقسم المخصص للقطاع المصرفي والخسائر و خالل المفاوضات. وبالنسبة ل
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حلة ر، مع إمكانية زيادة هذه السقف في المر ألف دوال 70لخسائر وكيفية إطفائها ومعالجتها مع حماية المودعين الذين ال تتخطى ودائعهم على إعادة تقييم ا
بنانية، من ودائع كبار المودعين والمساهمين في المصارف لناحية تحويلها من الدوالر إلى الليرة الل قد تطال جزءاالمقبلة، حيث ستلحظ الخطة إجراءات 

ية بااليجابية ولكن فعليا، كل خطة المصادر نوايا الحكومة واللجنة الوزار  باإلضافة إلى كيفية التعاطي مع حملة االسهم ومنها االسهم التفضيلية وغيرها. تصف
تخابات النيابية، فاالصالحات التي تطرحها يحتاج تنفيذها إلى قرار سياسي وهو ما قد يدخل البالد في سجاالت واسعة خاصة على أبواب إالنلوقت الحالي في ا

في نقاشات  عافي والدخولالوزارية ستلحظ بالتأكيد إرسال خطة التلس النواب ما يعني أن مهمة هذه اللجنة خطة التعافي تحتاج إلى أن تواكب بقوانين في مج
ع الصندوق مع إبقاء توقيت توقيع االتفاق مع الصندوق رهن التطورات تفصيلية حول أدق التفاصيل للتوصل إلى وضع الخطوط العريضة لبنود إتفاق تمويلي م

حيل التوقيع إلى ما بعد االنتخابات النيابية ضا ان يتم تر ل مطلع العام المقبل، كما لم تستبعد أيما تستبعد المصادر ان يتم هذا االمر قبالسياسية الداخلية، في
طوات تما تنفيذ ما وصفه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم إعالنه عن الحكومة بـ"شد االحزمة" أي خخاصة وان تطبيق تفاصيل اي خطة إصالحية يعني ح

 تقشفية قاسية.
 

 


