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 !اهلل يستر: الصراع بين عون وبري على الحكومة« عوارض»ميقاتي القلق من 

 حكـــومة ميـــقاتي ضــرورة ُملــحــة للوصــــول إلى نــتــيجـــة سريــــًعا دعــم وهذه هــي اآلليــة... ــون أيامد فــي غـضـقالمفاوضات مع صندوق الن
 

 جاسم عجاقة
ق النقد عما قد يفرضه صندو ( غير المبّررة بإعتقادنا)بين الفريق المفاوض اللبناني وفريق صندوق النقد، تتكاثر المخاوف ” زوم“حضيرية عبر تقنية مع بدء اإلجتماعات الت

انونًيا عبر تأمين مظلة قانونية دولية ، وق(غير مشروطة)، وتقنًيا عبر تقديمة مشورة (مشروًطا ببرنامج إصالحات)الدولي من شروط لمساعدة لبنان مالًيا عبر إعطائه قرًضا 
 (.وهذا مشروط بالتوقيع على برنامج مع الصندوق)دز تعفي الدولة اللبنانية من مالحقات قانونية نتيجة تخّلفها عن دفع مستحقاتها من سندات اليوروبون

 آلية التفاوض
ذا كانت الحكومة اللبنانية قد أرسلت طلب مساعدة مالية إلى صندوق النق د الدولي، إال أن عملية اإلقراض التي يقوم بها صندوق النقد الدولي تخضع آللية ُمحّددة هذه هي وا 

 :محطاتها
وهذا ما قامت به حكومة الرئيس نجيب . ى صندوق النقد الدوليبإرسال طلب قرض إل –طالب المساعدة  –تقوم حكومة البلد : طلب قرض من بلد عضو –المرحلة األولى 

لمدني، ويدعو إلى ير ذكره أن صندوق النقد الدولي يقوم خالل هذه المرحلة بالتواصل مع السلطات الحكومية والبرلمان ومجموعات األعمال ومنظمات المجتمع االجد. ميقاتي
 .وسائل اإلعالمإعتماد الشفافية ووضع السياسات العامة كما وعبر 

هذه المرحلة تّم القيام . ولي معلومات من الحكومة تتعّلق بمعرفة سالمة سياسة االقتصاد الكلي واألهلية لبرامج القروضيطلب صندوق النقد الد: عملية التأهيل –المرحلة الثانية 
ألخيرة الجدير ذكره أن صندوق النقد طلب من حكومة ميقاتي معلومات وقامت هذه ا. بها سابًقا على أيام حكومة الرئيس حسان دياب ومن المفروض أن تكون الموافقة سريعة

 .بتسليمها األسبوع الماضي
ad 

ولي من جهته يقوم صندوق النقد الد. يقوم صندوق النقد الدولي والحكومة بالتفاوض بشأن ترتيب القرض بناًء على مشروع تُقّدمه الحكومة: عملية التفاوض –المرحلة الثالثة 
على هذا الصعيد، . والشروط العامة( Letter of Intent - LOI)وض مع الحكومة بشأن كتاب النوايا بتقديم توصيات تتعلق بالسياسات الحكومية والعملية اإلصالحية، ويتفا

 .يقوم صندوق النقد الدولي بإعداد مواقف موحدة قوية مع المجموعات األخرى
ي حيث يحوي هذا الكتاب على أهداف االقتصاد الكلي والبرنامج إلى صندوق النقد الدول( LOI)تقوم الحكومة بإرسال كتاب النوايا : لنواياإرسال كتاب ا –المرحلة الرابعة 

 .اإلصالحي المنوي إعتماده
 .ل المناصرة المحلية والدولية ووسائل اإلعالمويغتنم صندوق النقد الفرصة ليلفت اإلنتباه إلى السياسات الضارة، أو لتسليط الضوء على السياسات اإليجابية من خال

 .يراجع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كتاب النوايا المرسل من قبل الحكومة وُيقّره: ة المجلس التنفيذيموافق –المرحلة الخامسة 
 .نقد الدولي والحكومة اللبنانية بتوقيع اتفاقية إقراض موازيةتقوم الحكومة بتوقيع كتاب النوايا، ومن جهته يقوم صندوق ال: التوقيع –المرحلة السادسة 

 .يقوم صندوق النقد الدولي بتحويل أول دفعة من المال إلى الحكومة عمال باإلتفاق: الصرف األولي –لسابعة المرحلة ا
فريق  بل صندوق النقد على مراجعات المجلس التنفيذي للصندوق بناًء على تقييماتتقوم الحكومة ببدء تنفيذ برنامجها وتعتمد المدفوعات الالحقة من ق: التنفيذ –المرحلة الثامنة 

 .الصندوق وبالتحديد تقارير المادة الرابعة التي ُتحّدد آلية ومحتوى عملية تقييم التنفيذ
ad 

على السياسات اإليجابية من خالل المناصرة المحلية والدولية ووسائل أيًضا في هذه المرحلة، يقوم الصندوق من جديد بلفت اإلنتباه إلى السياسات الضارة، أو لتسليط الضوء 
 .الماإلع



 
 البرنامج الحكومي

 :لى النقاط التاليةالبرنامج الحكومي الذي سيتم التفاوض عليه هو عبارة عن برنامج ستتقّدم به حكومة الرئيس ميقاتي ويحوي ع
هذا األمر يفرض العديد من . عادة السيطرة على العجز في الموازنةوالموازنات الالحقة، تكون واقعية مع هدف واضح وهو إ 2222وضع موازنة العام : 2222موازنة  –أوال 

مثل شركة )خدماتي  –جور، المسسسات العامة، المسسسات العامة ذات طابع إقتصادي النقاط التي لها عالقة بالمالية العامة نذكر منها الدين العام، الضرائب، الرسوم، كتلة األ
 .وغيرها من النقاط الضرورية األخرى …، التهريب، التهرب الضريبي(الكهرباء
حرر وموّجه سيكون أغلب الظن التداول فيه وضع تصور واضح للسياسة النقدية في المرحلة المقبلة أي يكون فيها الهدف الوسيط هو لجم التضّخم مع سعر صرف مُ  –ثانًيا 

ويبقى األهم أن تحديد الفوائد سُيترك للسوق على أن . جراءات التي تأخذها حكومة ميقاتيعلى منصة صيرفة بعد إعادة توحيد سعر الصرف على سعر مرتبط بسرعة تنفيذ اإل
 .أصال ضمن صالحياته وأدواته للسيطرة على التضخمّ تكون الفائدة على المدى القصير من إختصاص مصرف لبنان التي هي تدخل 

وهو ما يترك تداعيات حتمية ( مصرف لبنان والقطاع المصرفي)طرح حّل إلعادة هيكلة الدين العام الذي حاولت حكومة الرئيس حسان دياب تحميله للقطاع المصرفي  -ثالثًا 
يرًا من دين الدولة هو من أموال المودعين، وأن أي تفليس يس ميقاتي، يجب أن يأخذ بعين اإلعتبار أن قسما كبوبالتالي فإن أي حل ستطرحه حكومة الرئ. على أموال المودعين

ى وبالتالي فإن الحديث عن كيفية توزيع الخسائر الناتجة عن وقف دفع سندات اليوروبوندز عل. للمصارف للتهرب من االعتراف بخسائر الدولة ومسسولياتها يعني تطيير الودائع



ستطراًدا كبار المودعين، هو أمر ال يستقيم من دون تحّمل الدولة لمسسوليتها تجاه مقرضيها ولو على المدى األفرقاء أي الدولة اللبنانية، مصرف لبنان، وال مصارف اللبنانية وا 
 .الطويل
على هذا الصعيد، ُيتداول . مسسسة 02د المسسسات العامة غير المجدية وعددها طرح خطة لترشيق القطاع العام أي تخفيف عدد العاملين في القطاع العام وتخفيف عد –رابًعا 

بالطبع مثل هذا الطرح سيكون له تداعيات سلبية على الصعيد اإلجتماعي وبالتالي . في أروقة الحكومة طرح عن خفض عدد الموظفين عبر التخلي عن خدماتهم بكل بساطة
الشراكة مع القطاع الخاص وهو أمر يريح الخزينة العامة وفي نفس الوقت بار وهو نقل الموظفين إلى القطاع الخاص ضمن عقود هناك طرح قد يأخذه المعنيون بعين االعت

 .يحفظ الشق اإلجتماعي
ق تدقيق جنائي في مسسسات الدولة طرح خطة لمحاربة الفساد يكون بين بنودها إستقاللية القضاء ومكننته، الحكومة اإللكترونية، تفعيل التفتيش المركزي، إطال –خامًسا 

أيًضا سيكون هناك طرح لتعزيز الشفافية في العمل الحكومي فيما . مليار دوالر أميركي مجهولة المصير كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة 22أن هناك  ووزاراتها خصوًصا
 .يخص آلية تحضير الموازنة وكل العمل الحكومي عامة

بالطبع هذا األمر سيكون بالتعاون مع %. 22شعب اللبناني خصوًصا مع نسب فقر تخّطت الـ الذي يسمح بمواجهة األزمة الصعبة التي يواجهها الالشق اإلجتماعي  –سادًسا 
 .البنك الدولي الذي يدخل هذا الشق في صلب أعماله

إقرار قانون الكابيتال كونترول والذي يضمن عدم خروج هذه األموال إلى الخارج إال بما أن صندوق النقد الدولي سيمنح الدولة قرًضا، بالتالي سيفرض على الحكومة  –سابًعا 
 .إلخراج األموال خارج لبنانضمن إطار مدروس ومقبول كما سُيطالب بمحاربة التهريب عبر الحدود نظًرا إلى أن التهريب ُيشكل أداة حادة 

هذا األمر قد يأخذ نقاًشا مستطرًدا خصوًصا أن الصندوق قد . الذي يعتبره المجتمع الدولي أولوية األولويات وضع خطة لكل مرفق عام وعلى رأسها قطاع الكهرباء –ثامًنا 
 .يكون مياال إلى الخصخصة

دين العام وهو الشرط اد ومساعدته على العودة إلى تسجيل فائض في الميزان األولي يكون أعلى من قيمة خدمة الوضع خّطة إقتصادية يكون هدفها تحفيز اإلقتص –تاسًعا 
 .األساسي لعودة اإلنتظام المالي للدولة اللبنانية

 .بالطبع هناك أمور أخرى ضمن إطار هذا الخطة المتكاملة ال ُيمكننا ذكرها بالكامل
رأي واحد مع دعم واضح من قبل القوى حتوى الخطة وأهميته، ففي التوازي مع ذلك هناك ضرورة لتوحيد الموقف داخلًيا والذهاب بعلى كل األحوال وبغض النظر عن م

الحمر على هذا األمر هو شرط أساسي لنجاح المفاوضات والخروج من األزمة التي تخّطت الخطوط . السياسية لحكومة الرئيس ميقاتي في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
 .هذا العام، فإن لبنان يتجه أكثر فأكثر، وبخطى ثابتة إلى المجهولوبإعتقادنا إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق مع الصندوق في نهاية . كل األصعدة

 


