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ال لهدر مليار دوالر آخر!
من حقوق السحب الخاّصة للبنان 

)SDR( عبر صندوق النقد الدولي

من املنتظر أن يحصل لبنان عىل ما يقارب مليار دوالر أمرييك ضمن إطار حقوق 

النقد الدويل، بهدف تعزيز مسار  التي أقّرها صندوق   )SDR( السحب الخاصة

التعايف والنهوض االقتصادي العاملي بعد تداعيات جائحة كوفيد – ١9. التخصيص 

غري املرشوط املقّدم للبنان ُيعّد جزًءا من التخصيص األكرب يف تاريخ الصندوق 

فيام يتعّلق بحقوق السحب الخاصة، والذي يعادل 65٠ مليار دوالر أمرييك. 

املقبل، عىل  آب/أغسطس  التخصيص خالل شهر  عملية  ُتستكمل  أن  املرّجح  من 

أن يتّم إيداع حصة لبنان بشكٍل مبارٍش يف املرصف املركزي، والذي سيخّصصها 

بدوره لحساب الخزينة العاّمة. 

ووفًقا للتقييم الحايل لحقوق السحب الخاصة، فإّن األصول األجنبية ملرصف لبنان 

السابقة: ١95.78  الخاصة  السحب  مليار دوالر من حقوق  أساًسا عىل نحو  تشتمل 

مليون من حقوق السحب الخاصة املتاحة يف الوقت الراهن، وحصة إضافية تبلغ 

633.5 مليون من هذه الحقوق.

املفاجئ  التخصيص  هذا  استخدام  بكفاءة  نثق  ال  إرادة«  »كّلنا  يف  أّننا  غري 

وغري املتوّقع. فمنذ عام ٢٠١9، يشهد لبنان إحدى أكرث األزمات حّدة يف التاريخ 

الطبقة  قبل  من  ملموٍس  تصحيحّي  أو  جّدي  إجراٍء  أّي  اّتخاذ  دون  من  املعارص، 

للبنان عىل  الحيوية  األجنبية  العمالت  أصول  نصف  تبديد  تّم  الحاكمة.  السياسية 

سياساٍت مبهمة، جزئّية غري مجدية.

قبل  من  لبنان  خارج  األجنبية  العمالت  أصول  من  كبرية  حصة  تهريب  تّم   •

شخصياٍت نافذة وذات ارتباطاٍت وثيقة بالسياسّيني، يف ظّل غياب قانوٍن جذرّي 

لتقييد التحويالت )كابيتال كونرتول(.
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• تّم استخدام احتياطي املرصف املركزي لتمويل سياسة دعم عدمية الجدوى 

والفعالية بشكٍل مطلق، استفاد منها األثرياء عوًضا عن الفئات األكرث حاجة، ما 

أّدى إىل استفحال ظاهرة احتكار ومتوين املواد الغذائية والسلع االستهالكية، 

تهريبها واملتاجرة بها يف »السوق السوداء«.

• اليوم وبعد أن وصل االحتياطي إىل معّدالت نضوٍب مقلقة، تفرض السلطة 

عوض  والوقود،  األدوية  ذلك  يف  مبا  الحيوية،  السلع  عىل  قيوًدا  اللبنانية 

التي  التموينية«  »البطاقة  مع  الحال  كذلك  الدعم.  سياسة  بتصحيح  املبارشة 

تعرتيها شوائب عديدة، بحيث ُصّممت بطريقٍة تضمن للطبقة الحاكمة مصادرة 

والء املواطنني واملحافظة عىل شبكة املصالح والزبائنية املسترشية. 

الدويل،  البنك  أعّده وميّوله  الذي  النقدية  برنامج املساعدة  يزال  بالتوازي، ال 

معرقاًل نتيجة الخالفات املتعلقة بطريقة اختيار املستفيدين وآليات الرقابة.

التخصيص  استخدام  أهمّية  عىل  إرادة«  كـ»كّلنا  نشّدد  السياق،  هذا  يف 

الجديد لحقوق السحب الخاصة، من أجل تخفيف حّدة املعاناة اإلنسانية غري 

املسبوقة وغري املقبولة، التي يقاسيها املجتمع اللبناين. كام نحّث عىل اعتامد 

برنامج أماٍن اجتامعي ثاليث املحاور، يتضّمن:

محّددة  معايري  عىل  ترتكز  ومبارشة  شّفافة  شاملة،  نقدية  مساعدة  خطة   .١  

للحاجات، ُتدفع بالدوالر األمرييك، يف ظّل غياب سعر رصف موّحد للدوالر 

وارتفاع معّدالت تضّخم اللرية اللبنانية. 

٢. سياسة دعم فّعالة وهادفة تشمل الوقود واألدوية والقمح. وإذ نقّدر أن تبلغ 

تكلفة الربنامجني املذكورين أعاله ٢ مليار دوالر، فإّن التخصيص الجديد يغّطي 

حصة كبرية من هذه التكلفة.

حقوقية،  إنسانية  مقاربة  عىل  ترتكز  عاّمة  سياساٍت  اعتامد  أهمّية،  واألكرث   .3

قوامها تغطية صحية شاملة وتعليم للجميع.

من املهّم كذلك أن يندرج الربنامج املذكور ضمن خطة مالية شاملة، تساهم يف 

إحيائه وإنعاشه. وباإلضافة اىل تفعيل شبكة  تحقيق االستقرار االقتصادي وإعادة 

األساسية،  الخطوات  بالعديد من  للقيام  ملّحة  متينة، هناك حاجة  اجتامعي  أماٍن 

بينها:
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من  جزٍء  اسرتداد  للمودعني  يضمن  مبا  املرصيف،  القطاع  هيكلة  إعادة   •

مّدخراتهم. ال يزال بإمكان السياسات املرصفية العادلة أن تضمن اسرتداد ١٠٠٪ 

من مّدخرات صغار املودعني )أقل من 5٠ ألًفا( وأكرث من 5٠٪ من قاعدة الودائع. 

بحيث  املرصيف،  للقطاع  املالية  القدرة  الستعادة  السعي  أيًضا  األهمية  ومن 

يتمّكن من لعب دوره الفاعل يف دعم مسار النمو والتقّدم.

• حامية العملة الوطنية. فقدت اللرية اللبنانية أكرث من 9٠٪ من قيمتها. لذلك، 

فإّن املرصف املركزي مطالٌب بتثبيت سعر الرصف مقابل الدوالر بشكٍل عاجل 

واستعادة الثقة باللرية، من خالل اعتامد سياسٍة نقدية جدّية، تهدف إىل ضامن 

استقرار األسعار وتحقيق النمو طويل األمد.

اإليرادات إىل  أّدى تقّلص  أيًضا تدّخاًل عاجاًل. فقد  يتطّلب  الوضع املايل   •

عجٍز هائٍل تتّم تغطيته من خالل طباعة كمياٍت من العملة الورقية اللبنانية. 

كام أّن الحصول عىل التمويل من خالل برنامج صندوق النقد الدويل ُيعّد مسألة 

هناك  ستكون  اإلصالحات،  سياق  ملّحة. ويف  اجتامعية  برامج  لتنفيذ  محورّية 

حاجة للحصول عىل التمويل، مبا يف ذلك مؤمتر »سيدر«، من أجل الدفع ُقدًما 

الالزمة لتحسني  الطاقة وغريها من املشاريع االستثامرية  لالستثامر يف قطاع 

وتطوير الخدمات الرضورية، وبالتايل تحفيز عجلة االستثامرات.

نؤّكد يف »كّلنا إرادة« أهمّية تشكيل حكومة مستقلة متخّصصة ذات صالحياٍت 

ترشيعّية استثنائّية، كرشٍط أسايّس للنهوض. هناك حاجة ماّسة للميض بهذه 

من  إضايّف  متويٍل  عىل  للحصول  مؤهاًل  لبنان  يكون  فقد  املؤّقتة،  الحكومة 

محدودة.  رشوٍط  وذات  املنخفض،  الدخل  ذات  للبلدان  مخّصصة  صناديق 

الدخل  ذات  األعضاء  الدول  قبل  من  الجديدة  التسهيالت  مناقشة  ا  حاليًّ تجري 

مخّصصات  من  جزٍء  بتحويل  تعّهدت  والتي  الدويل،  النقد  صندوق  يف  املرتفع 

حقوق السحب الخاصة بها، من أجل مساعدة الدول املحتاجة. غري أّنه سيكون من 

امللّح، من دون رؤية اسرتاتيجّية  الدعم  االستفادة من هذا  لبنان  املستحيل عىل 

مناسبة، قابلة للتنفيذ تستند إىل سياساٍت مالية ونقدية سليمة. 

هل يتّم الحصول عىل حقوق السحب الخاصة 
نقًدا؟

حقوق السحب الخاصة ليست أموااًل نقديّة. إنّها 
وحدة قياس نقدي يعتمدها صندوق النقد الدويل يف 

معامالته املالية مع بقيّة الدول األعضاء. يُصدر 
الصندوق حقوق السحب الخاصة للمصارف املركزية 

للدول األعضاء عىل شكل أصوٍل احتياطيّة.

تطرح هذه الحقوق أمام البلد املعني بها خيارين: 
استخدام حقوق السحب الخاصة لسداد جزٍء من 

ديونه لدى صندوق النقد الدويل أو التبادل من خالل 
اتفاقية التجارة الطوعية )VTA(  مع باقي أعضاء 

الصندوق بفائدة متدنّية تبلغ 0.05٪.

الجدير ذكره، أّن التبادل طوعّي. ومع ذلك، ميكن 
لصندوق النقد الدويل أن يحّدد البلدان التي تتمتع 

مبركٍز مايّل قوّي لقبول رشاء حقوق السحب الخاصة 
من الدولة التي تطلب هذه الحقوق، يف حال مل يتّم 

إبرام اتفاق طوعّي بني الدول. يف السابق، شهدنا 
بعض التبادالت واتّضح معها أّن العملية معّقدة 

للغاية.

لكّن صندوق النقد الدويل يعمل حاليًّا عىل تسهيل 
التبادالت املذكورة من خالل آلية “النافذة الواحدة”. 

كام أنّه سيقوم بنرش معطياٍت بشأن العمليات 
التجارية املرتبطة بحقوق السحب الخاصة، 

واالنخراط كذلك مع الجهات الرشيكة يف اتفاقيّات 
التجارة الطوعية، لتثبيت الرشوط أو تحديثها، وبالتايل 

استهداف مشاركني ُجدد محتملني ضمن هذه 
االتفاقيات.



“كلنا إرادة” هي منظمة ملتزمة باإلصالح السيايس يف لبنان، تعمل عىل تحديد 

أسس دولة حديثة ومستدامة وعادلة، وعىل توحيد الجهات الفاعلة املحلية 

والدولية حول هذه الرؤية إليجاد الزخم املطلوب لتحقيق التغيري. تجمع املنظمة 

بني الخربة الواسعة يف مجال السياسات، مع مشاركة املجتمع املدين واعتامد 

أدوات املنارصة لنرش الوعي حول القضايا العاّمة تزامناً مع العمل عىل حلّها. 

متويل “كلنا إرادة” لبناين بحت يأيت من مواطنني لبنانيني، مقيمني ومغرتبني، 

يسعون إلحداث تغيري إيجايب يف وطنهم. نظام املنظمة الداخيل يحتّم اتخاذ 

القرارات بشكل جامعّي ويتضّمن قواعد صارمة لتجّنب أي تضارب يف املصالح: 

يتعّهد أعضاء مجلس االدارة بعدم الرتّشح إىل االنتخابات وعدم املشاركة يف 

املناقصات العاّمة.
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