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رسالة مفتوحة إلى صندوق النقد الدولي
المبادئ العشرة من أجل التعافي االقتصادي 

للبنان

١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢

جانب السيدة كريستالينا غورغييفا المحترمة،

الدول  الدولي؛ ممّثلي  النقد  التنفيذيّين لصندوق  المدراء  إلى كّل من:  تُرفق نسخة 
األعضاء في »مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان«.

يعاين اللبنانّيون منذ أكرث من عامني متتاليني كارثًة اقتصادية - اجتامعية غري مسبوقة، 
من حيث خطورتها وحجم تداعياتها والتي تتحمل مسؤولّيتها بالكامل الطبقة الحاكمة 
القامئة عىل تحالف زعامء طائفّيني مدعومني من قبل ميليشيا، بالتواطؤ الكامل مع 

املسؤولني عن القطاعني املايل واملرصيف. 

إّن األزمة الراهنة كانت نتيجة حتمّية لعقوٍد من السياسات الفاشلة، سوء اإلدارة، الفساد 
املتعددة؛  بأبعادها  خطورتها  أّن  غري  كاّفة.  الدولة  ملفاصل  الحاكمة  الطبقة  واستباحة 
السيادية  الديون  دفع  عن  والتخّلف  الرصف  سعر  وأزمة  املدفوعات  ميزان  يف  العجز 
التي  والسياسة املدروسة  املتعّمد  التقاعس  بفعل  تفاقمت  قد  املالية،  النقدية  واألزمة 

انتهجتها السلطة الحاكمة بغية الحفاظ عىل مصالحها الخاّصة. 
فعوض االعرتاف بالخسائر وإعادة هيكلة النظام املرصيف وإعادة بناء االقتصاد الوطني، 
تواصل الطبقة الحاكمة فرض »التسوية« األكرث عنًفا وإجحاًفا بحّق املجتمع؛ عرب اعتامدها 
اقتصادّي غري  انكامٍش  اللبنانية، معّدالت تضخم هائلة،  اللرية  انهيار  يرتكز عىل  توّجًها 

مسبوٍق وتحفيٍز ضمنّي عىل الهجرة. 

يف املحصلة، نتج عن هذا املسار معّدالت مرتفعة من البطالة والفقر وهجرة األدمغة، 
وتدمريًا ممنهجًا للركائز األساسية للنمو االقتصادي، إذ مل يتبقَّ أمام املجتمع اليوم سوى 

االعتامد عىل تقدميات الجمعيات املحلية واملنظامت الدولية وتحويالت املغرتبني.

لقد عملت السلطة عىل إضاعة أكرث من عامني ونصف منذ تعرّث الدولة واملصارف وإفالس 
النموذج االقتصادي القائم، فرضت خاللهام واقًعا أّمن حامية مصالحها عىل حساب عموم 
الشعب اللبناين. اليوم، وعىل الرغم من إبدائها استعدادها للتفاوض مع صندوق النقد 
الدويل، تدّل كّل املؤرشات إىل توّجه السلطة لتحجيم االقتصاد وحرصه يف أنشطٍة ذات 
قيمة مضافة منخفضة، وخلق اقتصاٍد مواٍز وغري رسمي، غري عابئٍة بحجم الفقر والظلم 

الالحق بأفراد املجتمع.

معنّية  مستقلة  مدنية،  منظمة  إرادة«،  »كّلنا 

متويلنا  يعتمد  واالقتصادي.  السيايس  باإلصالح 

واملواطنني  األعضاء  مساهامت  عىل  ا  حرصيًّ

إىل  الطامحني  واملغرتبني،  املقيمني  اللبنانيني، 

إحداث تغيرٍي إيجايب يف لبنان.

تطالب »كلنا إرادة« صندوق  النقد 
الدولي بعدم التغاضي عن هذه 

الجريمة والوقوف بشكٍل جّدي عند 
الهواجس والمخاوف الشديدة التي 

تطرحها رسالتنا هذه، بشأن محادثاته 
مع الحكومة اللبنانية.
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الجرمية  هذه  عن  التغايض  بعدم  الدويل  النقد  صندوق  نطالب  فإّننا  هنا،  من 
والوقوف بشكٍل جّدي عند الهواجس واملخاوف الشديدة التي تطرحها رسالتنا هذه، 

بشأن محادثاته مع الحكومة اللبنانية.

إّننا إذ نرّحب بتدخل صندوق النقد الدويل، وما ميكن أن ميارسه من دوٍر مفصيّل، غري أّننا 
ال نخفي قلقنا الشديد ورفضنا التاّم ألّي اتفاٍق يساوم عىل املبادئ الواردة أدناه، ويهّدد 

عدالة وفعالّية أّي برنامج إصالحي مرتقب. تتلّخص هذه املبادئ باآليت: 

باعتامد  السلطة  أمعنْت  الراهنة،  لألزمة  مقاربتها  يف  ومستدام:  شامل  إطار   .1
إجراءاٍت مجتزأة، قصرية األمد، أثبتت عدم فعاليتها، وكّرست املزيد من اإلجحاف. 
لذلك، فإّن أّي خطة تحّمل اللبنانّيني واللبنانّيات عبء ديوٍن إضافية،  يجب أن ترتكز 
عىل برنامٍج مايّل ونقدّي واضٍح وشامل، عىل أن يرتافق ذلك مع إصالحاٍت أساسّية 
الحقوق  لالستثامرات، وضامن  محّفزٍة  تنظيمّيٍة  بيئٍة  وخلق  املؤّسسات،  بناء  إلعادة 

االجتامعية األساسية للمواطنني.

2. نظام سعر صرف موّحد وحاكمّية جديدة للمصرف المركزي: ُيعّد توحيد أسعار 
ا إلعادة بناء السياسة النقدية، بعيًدا  ا، رشًطا أساسيًّ الرصف املتعّددة املوجودة حاليًّ
االقتصادية. ويف هذا  السيادة  لتحقيق  مرتكًزا  الثابت، كام  الرصف  عن سياسة سعر 
السياق، من الرضوري أن ُتسند مهام إعادة هيكلة املرصف املركزي، إىل إدارٍة جديدة 
تعمل عىل تكريس مفاهيم الحوكمة الرشيدة والشفافية وإعادة الثقة واملصداقية عىل 

رأس النظام املرصيف. 

املرصيف  والنظام  الدولة  من  كّل  ديون  هيكلة  إعادة  ُتعّد  الدين:  هيكلة  إعادة   .3
واملرصف املركزي من املتطّلبات الرضورية ألّي برنامج يتطّلع نحو تحقيق التعايف 
واالستقرار. يف هذا السياق، من الحتمّي تحقيق خفٍض كبري يف الدين العام، مبا يسمح 
واالستثامرات  التحتية  والبنى  االجتامعية  الربامج  نحو  العام  اإلنفاق  توجيه  بإعادة 

املحّفزة للنمو. 

إّن إرساء منوذٍج مرصيّف  4. إصالح شامل للقطاع المصرفي عبر هيئٍة مستقلة: 
تحديد  املرصفّية،  الرسّية  إلغاء  يشمل  وقانويّن  تنظيمّي  إطاٍر  وضع  يتطّلب  جديٍد 
الحجم املناسب للقطاع املرصيف وتوفري الحوافز الالزمة لحّث املصارف عىل دعم 

النمو، عىل أن ُيعهد مبسار إعادة هيكلة القطاع املايل إىل هيئٍة مستقلة.

نؤّكد  للخسائر،  العادل  التوزيع  أولوّية  من  انطالًقا  المصارف:  5. خسائر مساهمي 
يف  املالية،  الخسائر  كلفة  الشعب  تحميل  عىل  القامئة  الحالية  لالسرتاتيجية  رفضنا 
الخسائر بدًءا من  الحلول اإلنقاذّية. وعليه، فمن الرضوري توزيع  يتّم استبعاد  حني 

ا. رؤوس أموال كبار املساهمني، وذلك مبا يتوافق مع املعايري املعتمدة دوليًّ

أراٍض وملكّيات  كانت  العاّمة، سواء  ُتعترب األصول  6. استخدام األصول المتبقية: 
استخدامها  ينبغي  اسرتاتيجّية  موارد  الدولة،  قبل  من  مملوكة  مؤّسساٍت  أو  عقارّية، 
لضامن الحامية االجتامعية والتعايف االقتصادي. إذ ال ميكن استخدام هذه األصول 
للرثوة  الشديد  الرتكيز  ظّل  يف  خصوًصا  املرصيف،  القطاع  يف  الخسائر  لتعويض 
بالنسبة ألصول  أّما  الودائع(.  من   ٪90 الحسابات املرصفّية متتلك  من   ٪13( والدخل 
املمكن تخصيصها  املركزي(، فمن  ميزانية املرصف  ا يف  )املوجودة حسابيًّ الذهب 

ا، يف سياق خطٍة شاملة، لحامية مّدخرات فئاٍت معّينة من صغار املودعني. جزئيًّ
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7. حماية صغار المودعين وصناديق التقاعد: إىل جانب توزيع الخسائر بشكٍل تدريجّي 
بصناديق  املرتبطة  الودائع  حامية  الرضوري  من  املودعني،  صغار  حامية  أجل  من 
التقاعد )االتحادات العاّملية، النقابات املهنية والصندوق الوطني للضامن االجتامعي، 

وما إىل ذلك(، والتعاطي معها كجهاٍت دائنة ذات األولوّية.

من  املحاسبة،  مببدأ  عماًل  والمصرفي:  المالي  القطاع  أنشطة  في  التدقيق   .8
متاًما  الجنايئ،  املايل  للتدقيق  املصارف  مساهمي  إخضاع حسابات جميع  الرضوري 
كام حسابات أعضاء مجالس اإلدارة كاّفة، وأعضاء اإلدارة العاّمة للمؤّسسات املالية 
ربطتهم  الذين  وأولئك  النافذة،  السياسية  الجهات  وكذلك  املركزي،  واملرصف 
بالحكومات املتعاقبة عقود رئيسية، وذلك لكشف أّي هدر أو أرباح غري مستحقة تّم 
تحصيلها. كام ينبغي التأّكد من حقيقة إقدام البعض عىل تحويل األموال إىل الخارج 
بعد ترشين األول/ أكتوبر 2019. فالتدقيق الجنايئ يساهم يف وضع حّد لثقافة اإلفالت 
من العقاب، وهي الثقافة السائدة منذ صدور قانون العفو العام الذي أعقب الحرب 
األهلية اللبنانية )1975 - 1990(. كام أّنه يتامىش مع التزامات لبنان الدولية يف مكافحة 

عملّيات تبييض األموال والتهّرب الرضيبي واالختالس.

اإلصالحات  عىل  االجتماعية:  والحماية  للنمو  األولويّة  تعطي  مالية  سياسة   .9
ا لسوء اإلدارة املسترشي، وأن تضمن توجيه اإلنفاق العام نحو  املالّية أن تضع حدًّ

الخدمات االجتامعية ومرتكزات النمو، كاالستثامر يف:
• نظام حامية اجتامعية يكفل الرعاية الصحية الشاملة والتعليم للجميع.

• بنى تحتية أساسية، من كهرباء واتصاالت ونقل عام، باعتبارها املحّرك األسايس  
للنمو االقتصادي.  

• قطاع عام يّتسم بالفعالية والشفافية، من خالل االستثامر يف مجال التكنولوجيا  
ورقمنة الخدمات الحكومية، باإلضافة إىل تأمني املوارد الالزمة لنظام التقاعد     

وبرامج التدريب.  
• املؤّسسات األمنية والعسكرية، مبا يتيح لها الحفاظ عىل األمن الداخيل وحامية  

الحدود.  

ميتلك  لبنان  زال  ال  الفقر،  معّدالت  تفاقم  من  الّرغم  عىل  الضريبي:  اإلصالح   .10
موارد مهّمة ميكن استخدامها لتحقيق التعايف االقتصادي واالجتامعي، يف حال مّتت 
إدارتها بطريقٍة عادلٍة، فّعالٍة وشّفافة، ما يتطّلب إصالح النظام الرضيبي وإعادة جدولة 
معّدالت رضيبة الدخل، مبا يحّد من الالمساواة والفوىض املسترشية، ويساهم بالتايل 

يف زيادة اإليرادات املالية.

السلطة نصب  أّدت فيه األزمة إىل زعزعة استقرارها وهيمنتها، تضع  الذي  الوقت  ففي 
أعينها أولوّية االستمرار بإحكام قبضتها عىل مفاصل الحكم وكسب الوقت قبل االنتخابات 
األولوّيات هذه هي  إّن  الخسائر.  والتهّرب من املساءلة وتجّنب تحّمل  النيابّية املرتقبة، 
التي سوف تحكم مقاربة السلطة للمحادثات مع صندوق النقد الدويل، مبا يتعارض متاًما 
مع أولوّيات املجتمع يف الحّد من النزف االجتامعي املتفاقم، وتكريس التوزيع العادل 

للخسائر وضامن التعايف االقتصادي املستدام.
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الدويل  النقد  عاتق صندوق  ُتلقي عىل  املرتقبة  املحادثات  فإّن  السياق،  ويف هذا 
مسؤوليات متعاظمة، بحيث ميّثل تدّخل الصندوق يف األزمة اللبنانية نقطة تحّوٍل 
زيادة  يف  الصندوق  عربها  يساهم  أن  األحوال،  من  حاٍل  بأّي  ينبغي،  ال  جوهرّية، 
تراكم الديون غري املستدامة، وتعويم سلطٍة فاقدٍة للرشعية واملصداقية، ال سّيام 

قبل االنتخابات النيابية املقبلة.

من هذا املنطلق، نتطّلع ُقدًما إىل مناقشة أّي من هذه القضايا مع جانبكم الكريم، يف 
أقرب فرصٍة سانحة.

مع فائق التقدير واالحرتام،
»كلنا إرادة«


