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رفع الدعم بشكٍل عشوائّي سياسٌة إجرامّيٌة أخرى
إدارة استراتيجّية لما تبّقى من احتياطّيات العملة األجنبية

٢٠ آب ٢٠٢١

يف خطوٍة كّرست انفصالها التاّم عن الواقع، عجزها و/أو عدم رغبتها باّتخاذ أّي تدابري فّعالة لكبح االنهيار 
االقتصادي، أمعنْت السلطة السياسية واملالية يف إقرار سياساٍت فشلت يف االستجابة لألزمة، بل وأقحمْت 
املجتمع اللبناين مبخاطر وجودّية. فمع نهاية عام 2020، أعلن مرصف لبنان من أّن انخفاض احتياطي العمالت 
والوقود واألدوية  القمح  استهالكّية حيوّية وملّحة، ال سّيام  استرياد سلٍع  الدعم عن  األجنبية سيؤّدي إىل رفع 
واملعّدات الطبية وغريها من املنتجات األساسية. ويف 11 آب/أغسطس، ُأعلن القرار املتعّلق باسترياد املحروقات. 

وبالتايل، باتت مسألة دعم السلع األساسية بالعمالت األجنبية، حديث الساعة يف بلٍد متّزقه األزمات املتتالية.

فبداًل من إصالح نظام دعٍم عديم الجدوى يشوبه الفساد، مرتٍد وغري مستداٍم، وربطه بسياسٍة مربمجة 
للتحويالت النقدية، واألهّم من ذلك، االنتقال نحو مقاربة حقوقية للسياسة االجتامعية، اعتمدت السلطة 

سياسة اإلهامل املستمرة التي ليست سوى سياسة إجرامّية.

وال بّد لنا هنا، من التوّقف عند التداعيات الكارثّية للتضّخم الناجم عن تحرير سعر الرصف، يف ظّل غياب شبكة 
أمان فاعلة تستهدف املواطنني الذين يواجهون نقًصا يف االحتياجات األساسية، كالوقود واألدوية.

وعىل الّرغم من أّن نظام الدعم يف لبنان هو فعاًل نظاٌم غري مستداٍم، ترى »كّلنا إرادة« أّنه ال ميكن التطّرق 
لهذه املسألة خارج السياق األوسع، وتحديًدا أزمة ميزان املدفوعات والقدرة عىل معالجة تداعياتها، مبا يف 
الحّد من وقعها عىل الرشيحة األكرث  ذلك تدهور األنشطة االقتصادية وانخفاض مستويات العيش، ورضورة 

حاجة وفقًرا، وذلك بالتزامن مع إرساء أسٍس تساهم يف بناء اقتصاٍد وطنّي أكرث ازدهاًرا لجميع اللبنانّيني.

ا من العمالت  ال ميكن لهذا النظام أن يستمر. فهو أواًل مسؤول عن استنفاد أكرث من خمسة مليارات دوالر سنويًّ
األجنبية. وهو ثانًيا، يحّقق املنفعة لألغنياء أكرث من الفقراء. كام أّنه، ثالًثا، ومن خالل خفضه أسعار املنتجات 
املستوردة، يتسّبب بتشّوهات يف السوق، ما يحّد من القدرة التنافسية للمنتجات املحلية البديلة، ال بل يؤّدي 
إىل تفاقم عمليات االحتكار والتخزين، البيع يف السوق السوداء والتهريب عرب الحدود. وهو أخرًيا، يخدم شبكة 
مصالح مزدوجة، مرتبطة مبنظومة األمر الواقع، السياسية والطائفية. وعليه، فإّن مؤّيدي هذا النهج يشّددون 

عىل أهمّية رفع الدعم والحّد من تدّفق العملة الصعبة نحو الخارج.

تّم اّتخاذ قرار رفع الدعم بدًءا من املحروقات، يف ظّل غياب أّي سياسة بديلة، وذلك يف محاولة لوقف استنزاف 
وإنفاق احتياطي املرصف املركزي عىل دعم السلع األساسية. وقد استند القرار إىل معطياٍت غري دقيقة، تشّوه 
املعادلة التي بدا معها وكأّن لبنان أمام خيارين ال ثالث لهام: إّما االستمرار يف اإلنفاق من دون خطٍة واضحٍة 
السلع ورفعه عن سلٍع أخرى.  الدعم عىل بعض  القامئة عرب »تقنني«  للسلطة  التمديد  أو  أشهر أخرى  لبضعة 
تحقيق  يتغاىض عن  بحيث  األجنبية،  العمالت  مع  التعامل  لدى  بحتة  رقمّية  مقاربة  إىل  »التقنني«  نهج  يستند 
الرفاه االجتامعي أو املصلحة العامة للمواطنني واملقيمني، الذين يدفعون األمثان الباهظة عند كّل حدٍث أو 

مناسبة.
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نؤّكد بدورنا رضورة مناقشة هذه اإلشكالّية من منظوٍر يتعّدى مسألة الحفاظ عىل نظام الدعم أو رفعه. 
التأثري  احتساب  بنسبة 24%، من دون  التضّخم  زيادة  يؤّدي إىل  أن  الدعم  الدويل، من شأن رفع  للبنك  فوفًقا 
املتوقع لسعر رصف الدوالر، ما يؤّدي حتاًم إىل تدهور إضايف يف قيمة اللرية اللبنانية، ويفاقم بالتايل معّدالت 
أّن  النقدي. ومن هذا املنطلق، سيرتّتب عن عملّية رفع الدعم تداعيات ملموسة، ال سّيام  التضّخم والتدهور 
ا، أي ما يعادل 200 دوالر أمرييك وفق سعر رصف  72% من األرس يتدّن مدخولها عن 2.4 مليون لرية لبنانية شهريًّ

السوق السوداء.

وماّم ال شك فيه، أّن عملّية دعم السلع ساهمت يف حامية القدرة الرشائية لّلبنانّيني، وبالتايل يف تفادي مزيٍد 
من التدهور، نتيجة انخفاض قيمة اللرية اللبنانية. لكن األهّم من ذلك، أّن الدعم ليس السبب األبرز الستنفاد 
هبطت   ،2020 األول/أكتوبر  وترشين   2019 األول/أكتوبر  ترشين  بني  املمتدة  الفرتة  ففي  األجنبية.  العمالت 
احتياطّيات مرصف لبنان من العمالت األجنبية بقيمة 13 مليار دوالر، يف حني مل تتجاوز قيمة الدعم 5 مليارات 
دوالر. مبعنى آخر، تّم تحويل مليارات عديدة من الدوالرات العائدة لشخصياٍت سياسية بارزة وجهاٍت نافذة، 

خالل األشهر التي تلت ثورة 17 ترشين األول/أكتوبر، عىل حساب باقي املودعني.

لو كان لدينا صّناع قرار، كان يتعنّي عليهم مقاربة اإلشكالّيات اآلتية: َمن هي الفئات األكرث ترّضًرا نتيجة رفع 
استعدادنا  مدى  وما  والفقرية؟  الوسطى  الطبقتني  عىل  األسعار  ارتفاع  تداعيات  تعويض  ميكن  كيف  الدعم؟ 
الستخدام احتياطّيات مرصف لبنان لهذا الغرض، مع الحفاظ عىل مقداٍر كاٍف من احتياطي العمالت األجنبية؟ أّما 
اإلجابة فكانت لتتمحور حول إمكانّية اعتامد مبدأ املقايضات، عىل أن يرتبط حجمها وتأثريها مبسار إعادة هيكلة 
الدعم، من حيث اعتباره جزًءا من حزمة إصالحات كربى تتوافق مع إطار اقتصاٍد كيّل يتمّتع بالثقة واملصداقّية، 

وذلك بالتوازي مع تأمني التمويل الخارجي.

كّل ما ُذِكر أعاله ال يتّم النظر فيه.

أن تستعيض عن إشكالّية  بديلة ميكنها  يتعّلق بوجود سياسة  بقناعتها فيام  تتمّسك  إرادة«  تزال »كّلنا  ال 
بالدوالر  نقدية مبارشة  بتحويالٍت  باعتامد سياسة دعم أكرث كفاءة وفعالّية، مقرتنًة  تحرير سعر الرصف 

األمرييك، وبكلفة إجاملية تبلغ نحو ملياَري دوالر أمرييك.

تشمل هذه السياسة:

للبنان  الخاّصة  السحب  وحقوق  املركزي  املرصف  لدى  املتبقية  األجنبية  العمالت  أصول  يف  التدقيق 
)SDR( املنوي الحصول عليها، كام وإدارتها وفق اسرتاتيجّيٍة مبنّيٍة عىل خّطة مالية كّلية شاملة تضمن تحقيق 

االستقرار االقتصادي، وبالتايل إعادته إىل مسار التعايف واالنتعاش.

أّما الحاجة األكرث إلحاًحا اليوم، فهي إطالق شبكة أمان اجتامعي متينة تعتمد مقاربة ثالثّية األبعاد:

1- برنامج مساعداٍت نقدّية مبارشة، واسٌع وشّفاٌف، يتّم رصفه بالدوالر األمرييك، نظًرا لغياب سعر رصف 
موّحد، أضف إىل تداعيات تضّخم اللرية اللبنانية يف األسواق. ومن املهّم أن تتّم إدارة الربنامج املذكور 
بشفافّية تاّمة، استناًدا إىل معايري واضحة تحّدد الفئات املحتاجة، وذلك سعًيا إىل تجّنب ووضع حّد 

للزبائنية املتمّثلة بالسلطة الطائفية، التي نهبت موارد الدولة عرب سنواٍت طويلة.

التكميلّية القصرية األمد أساسّية لتفعيل اآلثار اإلصالحية لنظام الدعم، بحيث تشمل:  السياسات  ُتعّد   -2
استنزاف  من  للحّد  كونرتول(،  )الكابيتال  الفاعلة  املال  رأس  وضوابط  لالستخدام  القابلة  األصول  جرد  أ( 
الدعم عىل  تداعيات رفع  للتخفيف من  أفق املنافسة  احتكار االسترياد وفتح  العمالت األجنبية؛ ب( وقف 
التدابري  هذه  كّل  ملستحّقيها.  النقدية  املساعدات  وصول  لضامن  املرصفّية  الرسّية  رفع  ج(  املستهلكني؛ 

رضورّية لضامن إقرار نظام دعٍم فّعاٍل يشمل الوقود واألدوية والقمح.
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ويف هذا السياق، نقّدر كلفة الربنامجني املذكورين أعاله، بقيمة ملياَري دوالر أمرييك.

3- واألهّم من ذلك، توجيه السياسات العاّمة نحو اعتامد مقاربة حقوقّية، بدًءا من الرعاية الصحية الشاملة، كام 
التعليم املّجاين لألطفال.

انتهاء  منذ  املعارص  لبنان  تاريخ  يف  وتدمرًيا  سوًءا  األكرث  األزمة  تجاه  املستمر  والتقاعس  الرتاخي  من  شهًرا   20 بعد 
فإّن  لذلك،  فّعال.  البالد بشكٍل  إدارة  قادًرا عىل  الحايل مل يعد  السيايس  النظام  أّن  الوقائع  األهلية، كشفت  الحرب 
أفضل  مىض،  وقت  أّي  من  وأكرث  اليوم،  يبقى  استثنائّية،  ترشيعّية  بصالحياٍت  تتمّتع  مستقلة  مؤّقتة،  حكومة  تشكيل 
فرصة إلنقاذ لبنان من االنحدار نحو الهاوية، كام الستعادة ثقة الشعب اللبناين والرشكاء الدولّيني، ومتهيد الطريق نحو 
تحقيق التعايف الشامل واملستدام لجميع الرشائح االجتامعّية. إّننا بأمّس الحاجة لوقف االنهيار االجتامعي واالقتصادي 

الالمتناهي، وبالتايل اعتامد خّطة مالية كّلية شاملة ضمن إطار عقٍد اجتامعّي جديد.


