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تدعو »كلنا إرادة« الى اعتماد آلية تنافسية وشفافة في اختيار 
الشركتين االستشاريتين لمواكبة عملّية إعادة هيكلة الدين

تأمني  لإلنقاذ تعمل عىل  إطار خطة شاملة  الدين ضمن  اعادة هيكلة  اللبنانية اىل  الدولة  إرادة« دعوة  تجدد »كلنا 
شبكات الحامية االجتامعية والحاجات االقتصادية امللحة. وتدعو اىل اعتبار استحقاق شهر آذار لسندات اليوروبوندز 

فرصة التخاذ القرار الحاسم بشأن هذه املسألة املصريّية. 
 

وتؤكد عىل رضورة ان يتّخذ هذا القرار عىل أساس مسار شفاف وتضامنّي يأخذ بعني االعتبار ارادة الشعب املنتفض 
منذ ١٧ ترشين األول ٢٠١٩ ومصالح الفئات االكرث هشاشة وخصوصا صغار املودعني. 

املاليني  االستشاريني  اختيار  يجري  ألن  إرادة«  »كلنا  تدعو  نتائج،  من  يرّتبه  وما  االستحقاق  لحجم  ونظرا  لذلك، 
تنافيس شفاف وعىل  بناء عىل مسار  الهيكلة  إعادة  الدولة يف عملّية  الذين سوف يعملون عىل مواكبة  والقانونيني 

تقييم فنّي مستقل. 

وتدعو »كلنا إرادة« الحكومة اىل املبادرة يف أقرب وقت ممكن الستدراج العروض من قبل 3 اىل 5 رشكات محاماة 
دولّية مختّصة يف مواكبة الدول يف إدارة عمليات إعادة الهيكلة وعدد مامثل من مكاتب االستشارات املالية الدولّية 
املتخصصة يف مجال إعادة الهيكلة، عىل أن تتم عملية اختيار العارضني من قبل لجنة فرعّية منبثقة عن اللجنة العليا 
إلدارة األزمة مؤلفة من ممثلني عن رئاسة الوزراء ووزارة املالية ووزارة االقتصاد ووزارة العدل ونقابة املحامني 

واملجتمع املدين، يعاونهم أصحاب االختصاص عند اللزوم.

نقرتح الرزنامة التالية:
• ١3 شباط: تشكيل اللجنة

• ١٧ شباط: اإلعالن عن دفرت الرشوط واستدراج العروض
• ٢4 شباط: فتح العروض واختيار الفائزين

• ٢5 شباط: تعطى الرشكتني االستشاريتني أسبوع من أجل تقديم تقاريرها بشأن الخيارات املتاحة أمام الحكومة 
وتوصياتها حول الخطوات والتدابري التي يجب اتخاذها قبل حلول موعد االستحقاق يف 8 آذار.

 
وحدها مقاربة رسيعة علمية قانونية وشفافة هي كفيلة بالتأكيد عىل جدّية الحكومة يف اجراء تقييم مهني ومسؤول 

الستحقاق آذار، وبإعطاء قرارها الرشعية الالزمة عند هذا املفصل التاريخي. 

القانونّية  بالسبل  القرارات املصريية  اتخاذ  أو منزها عن أي عيب مهام كان مضمونه، ولكن  القرار سهال  لن يكون 
ووفقا إلجراءات شفافة هو الضامنة الوحيدة ملصداقّية عملّية اتخاذ القرار وفقا ملا تقتضيه املصلحة العليا للبالد.

١٣ شباط ٢٠٢٠


