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على الحكومة اللبنانية اال تدفع مستحقات ديونها في العام 
2020 على حساب شعبها

فيام ينتظر لبنان صدور البيان الوزاري للحكومة الجديدة وسط تأجج ومعاناة اجتامعية متزايدة، تؤكد 
البيانات الرسمية وجود قرار سيايس يقيض بتجنب التخلف عن سداد الدين السيادي بأي مثن وبالتايل دفع 

الديون املستحقة يف آذار 2020 والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دوالر أمرييك.  

وبعد سنوات من السياسات الفاشلة التي أودت بالبالد إىل األزمة الحالية وبعد أشهر من الضوابط التعسفية 
وغري القانونية عىل السحوبات املرصفية، تقوم السلطات مرًة أخرى بإعطاء األفضلية ملصالح حاميل 

السندات عىل حساب الحاجات االجتامعية واالقتصادية امللحة. وسيأيت دفع الديون املستحقة يف شهر 
آذار ليستنزف االحتياطي اللبناين الشحيح اصاًل من العمالت األجنبية والذي يعد رضوريًا لتغطية حاجات 

املواطنني األساسية. 

إنها مجرد مسألة وقت حتى تتحول األزمة االجتامعية واالقتصادية املتفشية يف لبنان إىل أزمة إنسانية 
حقيقية. فاملئات من الرشكات تغلق أبوابها ويخرس عرشات اآلالف من املواطنني وظائفهم فيام اآلخرين 
ُتخّفض أجورهم. ويف وسط الحالة املتفاقمة من التضخم والفقر، أصبحت الصحة واألمن الغذايئ عىل 

املحك. فوفًقا للبنك الدويل، يواجه نصف املواطنني اللبنانيني خطر النزول تحت خط الفقر خالل هذا 
العام. وتعاين املستشفيات من نقص خطري يف اللوازم الطبية وقد تصبح يف املستقبل القريب غري قادرة 

عىل إجراء العمليات الجراحية الحيوية أو تأمني الرعاية الطبية العاجلة كام ذكرت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«. وقد بدأت تدابري التقشف وتخفيض رواتب الطاقم الطبي التي تعد باالزدياد.

  
لذلك، مل يعد من املقبول، بأي معيار من معايري االنصاف، االستمرار يف تأجيل الحلول فيام أّن البالد 

بأمس الحاجة إىل قرارات شجاعة وذكية إلعادة ترتيب أوضاع القطاع املرصيف مبا يشمل وضع قيود عادلة 
عىل السحوبات بطريقة تنصف كافة أصحاب املصلحة وال تقوم بتفضيل بعض املودعني عىل حساب 

غريهم بشكل تعسفي.

فالتخلف عن الدفع ليس مسألة كرامة وطنية. وليس من الحكمة امليض قدًما يف سداد السندات بالكامل، 
بينام سبق ان انخفضت قيمتها يف السوق بنسبة 40٪ إىل 50٪ حيث تتوّقع األسواق أصال إعادة هيكلة الدين. 

كام أنه من غري املقبول امليض قدًما يف سداد أصل الدين والفائدة، بحيث يتم تغليب مصلحة بعض 
املصارف واملستثمرين، يف وقت مل يعد االقتصاد قادرًا عىل تحمل هذا العبء.

لذلك، ندعو الحكومة إىل تحّمل مسؤوليتها تجاه الشعب اللبناين والرشوع نحو إعادة هيكلة منّظمة للدين 
ضمن إطار خطة إصالح اقتصادية-مالية-رضيبية-مرصفية شاملة من شأنها النيل عىل الدعم والتمويل 

الدوليني الالزمني واستعادة ثقة الشعب اللبناين. 

فقد حان وقت االعرتاف بسوء اإلدارة الذي ساد يف املايض، ووقف الدورة الكارثية لتفاقم الدين، 
وتوزيع خسائرنا بصورة عادلة من خالل الحفاظ عىل مصالح صغار املودعني، والبدء يف تنفيذ خطة 

إلعادة بناء االقتصاد مبا يضمن مستقبل األجيال القادمة. 
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