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 الستخدامها بصورة مسؤولة: جورجييفا... آب 02في "  المركزي"االموال تدخل من صندوق النقد  مليون دوالر 006وزني تبلَّغ استفادة لبنان من 

 
 موريس متى

إجراء تخصيص عام جديد  حزيران الماضي على اقتراح المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا 9مجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ا على موافقة البعد شهرين تقريب
لمدى الطويل خالل األزمة الحالية التي بية الحاجات العالمية لالحتياطات على امليار دوالر لتل 056لحقوق السحب الخاصة بالدول االعضاء في الصندوق بمبلغ يعادل 

  .د على االقتراح منتصف االسبوع، وافق مجلس المحافظين لدى صندوق النق"الكساد الكبير"يعتبرها الصندوق األسوأ منذ سنوات 
ويعد . 99-ون المتزايدة وتداعيات جائحة كوفيد االعضاء ما يساعدها على التعامل مع الدي وبذلك يستكمل الصندوق عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة بالدوالر للدول

حيث ساهم تخصيص  2669مليار دوالر بعد األزمة المالية العالمية في العام  256تخصيص األصول االحتياطية والمعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، األول منذ إصدار 
هذا ووصفت جورجييفا . خصيص الجديد سيعود بالفائدة نفسهامية، فيما يثق الصندوق حاليا بأن هذا التبيرة في التعافي من األزمة المالية العاللحقوق السحب الخاصة بدرجة ك

 ".العالم تساعد في تعزيز استقرار االقتصاد العالميحقنة في ذراع "االجراء بأنه 
إلى أكبر  %06ا يتناسب مع حصصهم على ان يذهب حوالى عضوًا بم 996عضاء في صندوق النقد وعددهم وفي التفاصيل يتم تخصيص االحتياطات لجميع الدول األ

من حقوق السحب الخاصة الجديدة % 55وتشير االرقام الرسمية الى ان . نخفضة الدخلفقط للدول الم% 3مجموعة من االقتصادات العشرين، فيما يتم تخصيص ما يقارب 
لي، يجوز لمديره العام أن يقترح توزيع مخصصات من حقوق فبمقتضى اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدو  .لالقتصادات الناشئة والنامية% 22تقدمة وتذهب الى االقتصادات الم

نب الركود واالنكماش وكذلك الطلب إلى أن هذا التوزيع سيلبي احتياجًا عالميًا طويل األجل لتكملة األصول االحتياطية القائمة على نحو يتج السحب الخاصة إذا كان مطمئناً 
ذا كان هذا التوزيع يحظى بتأيالزائد  م، يقدَّم إلى مجلس المحافظين الذي وبمجرد موافقة المجلس التنفيذي على اقتراح المدير العا. يد واسع من البلدان األعضاءوالتضخم، وا 

لسحب ية من األعضاء المشاركين في إدارة حقوق امن القوة التصويتية الكل% 55دًا بغالبية يتطلب قراره بالموافقة على توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة تأيي
 .اسب مع حصص عضويتهاوتوزع مخصصات حقوق السحب الخاصة بين البلدان األعضاء في الصندوق بالتن. الخاصة

  
يذي في صندوق النقد محمود محيي الدين ان وزير المال في حكومة تصريف االعمال غازي وزني تسلم أمس كتابا من المدير التنف" النهار"أما بالنسبة للبنان، فقد علمت 

نان الذي تبلغ رسميا، مثله مثل كل الدول االعضاء في الدول االعضاء ومنها لبم، و إلعالمه بما توصل اليه الصندوق بالنسبة لبرنامج حقوق السحب الخاصة على مستوى العال
ن تحّول االموال مباشرة الى حسابات البنوك المركزية حول العالم، ومنها حساب احتياط العمالت آب الجاري، على ا 23الصندوق دخول التوزيعات المالية حيز التنفيذ في 

دوالر يتم تحويلها الى مصرفه المركزي بالدوالر االميركي وتدخل حساب االحتياط النقدي من النقد األجنبي مليون  506نان تصل الى ة لبفحص. االجنبية في مصرف لبنان
ة لجائحة كورونا، ولكن سلبييعتمدها صندوق النقد لتحويل االموال الى الدول االعضاء، مع توصية كل دولة باستعمال هذه االموال للتعامل مع التداعيات العبر اآلليات التي 

 .دون الزامها او مراقبة إنفاقها، ما يعطي الدول حرية التصرف بهذه االموال
وهذه االموال ُتحّول مباشرة من دون الدخول في أي برنامج تمويلي  بالدول، ال يستلزم وجود حكومة بصالحيات كاملة،فاستفادة لبنان من خطة صرف حقوق السحب الخاصة 

من % 95تم التعاطي مباشرة مع ممثل الدولة لدى الصندوق، اي مصرف لبنان، ليحصل لبنان مباشرة على نصيبه المعروف وهو الصندوق والحكومة، بل ياو اتفاق بين 
لقاءاته مع المسؤولين  ا منوخالل زيارته االخيرة الى لبنان، خصص محيي الدين جزءا اساسي. الخاصة به من وحدات السحب الخاصة من دون اي شروط او تعهداتالحصة 

االموال ال يمكن اعتبارها منحة وال حتى قرضًا وال بد من التأكيد ان هذه . اللبنانيين ومنهم وزير المال للبحث في حقوق السحب الخاصة التي أقرها صندوق النقد وحصة لبنان
ان الحكومة " النهار"وتعود مصادر وزارة المال لتؤكد لـ. نثله مثل االعضاء اآلخريق، موال مساهمة ضمن اي برنامج تمويلي، بل هي حق من حقوق لبنان العضو في الصندو 

ن هذه االموال، في الوقت الذي تبلغ عدد من الوزراء عدم تشجيع المجتمع الدولي وال حتى صندوق النقد استعمال اللبنانية والسلطة التنفيذية لم تقرر بعد كيف يمكن ان تستفيد م
احية يلية خوفا من دخولها في البازار السياسي وما ينتج عنه من إهدار وفساد، كما سمع المسؤولون اللبنانيون موقفًا غير مشجع لنل لتمويل البطاقة التمو مواجزء من هذه اال

   .استعمال االموال الجديدة لتمويل اي خطة دعم لن تعزز في نهاية المطاف اال التهريب
  

االموال لتعزيز االحتياط األجنبي لدى المصرف المركزي، كما يمكن ان تستخدم جزءًا آخر منها لتمويل سلفة  قد تبقي على جزء من هذهوتشير المعلومات الى ان الحكومة 
ي الكواليس لطلب سلفة دي فمليون دوالر توازيا مع وصول النفط العراقي الى لبنان ما يساهم في زيادة ساعات التغذية، حيث بدأ العمل الج 266نان بقيمة جديدة لكهرباء لب

يروس كورونا، وبخاصة أن الهدف االساسي كما يمكن استخدام هذه االموال لتمويل دعم الدواء والمستشفيات التي تعاني وتواجه موجة جديدة من متحورات ف. ديدة للكهرباءج
ان ُيستخدم جزء من االموال لتمويل ما ُيعرف بالحاجات ستبعد المصادر المالية لم تهذا و . الذي وضعه صندوق النقد لبرنامج حقوق السحب الخاصة هو مواجهة تبعات الجائحة

  .المعيشية الطارئة، مثل تمويل استيراد االساسيات الغذائية
  

https://www.annahar.com/arabic/makalat/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%892
https://www.annahar.com/arabic/makalat/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D9%892


حقوق  ن خالل هذا التوزيع علىخالل مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ان لبنان سيحصل م لمتهاوفي ك
وبحسب . اجات العاجلة الكثيرة للشعب اللبنانيمليون دوالر في هذا الوقت العصيب لزيادة احتياطاته التي استُنزفت وكذلك للمساعدة في تلبية الح 506سحب خاصة تعادل 

كل مكان، ولكنه شديد األهمية في لبنان نظرا الى  إنه أمر مهم في: "وقالت. مةمدير الصندوق، من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة تلك بصورة مسؤولة وحكي
 .المنعطف الحرج الذي يمر به

بيعة الحال، تمثل كيفية استخدام حقوق السحب الخاصة قرارا سياديا، غير أنه وبط. ما يحقق االستفادة القصوى للبلد وشعبهويجب توزيعها ب. إن هذه المخصصات مورد نفيس
للمساعدة على للشعب اللبناني معرفة ما ستحققه لهم حقوق السحب الخاصة الموزعة، وأنا أدعو الشركاء الدوليين والمحليين إلى العمل معنا  ويحق. يكون قرارا صائبايجب أن 

هيكلية والُنُظمية لن تحل مشكالت لبنان الاصة حقوق السحب الخ: "وتابعت". ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام مخصصات لبنان من حقوق السحب الخاصة الجديدة
، وذّكرت "زمة لصإصالح ولتنشيط االقتصاد اللبناني المعطلضرورة تشكيل حكومة تتمتع بالصالحيات الال"وأكدت جورجييفا ". فما الذي نحتاجه لحلها إذًا؟. األطول أجال

 :بالمجاالت التي يتعين التحرك فيها ومنها
د علقة بضعف الحوكمة، من خالل تعزيز مكافحة الفساد، وتحسين أداء وظائف الدولة، وال سيما إدارة الشركات المملوكة منها، وأو للمشكلة الجوهرية المت أوال، المعالجة المباشرة"

 .الكهرباء اداتالتركيز هنا على قطاع الطاقة باعتباره أهم مجال للتحرك، واستكمال تدقيق حسابات مصرف لبنان والشركة المعنية بتقديم إمد
  

جراء إصالحات الستعادة صدقية البالد، مع االهتماثانيا، تن م باإلنفاق االجتماعي كجزء من هذه فيذ استراتيجية للمالية العامة تجمع بين إعادة الهيكلة العميقة للدين وا 
 .االستراتيجية

  
 .رف لبنان، ولكن على نحو يوفر الحماية لصغار المودعينسائر البنوك الخاصة ومصثالثا، إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع المالي، واالعتراف مقدما بخ

 ".سعار الصرفرابعا، الحاجة إلى نظام موثوق به للنقد والصرف، يرتكز على توحيد أ
  

ضع لقيود شديدة بسبب عدم وجود فالتواصل كان يخ: صراحةكنا موجودين للحوار مع السلطات اللبنانية على مدار العام الماضي، ولكن سأكون بالغة ال: "ومما قالته جورجييفا
  ".ديدة تملك اإلرادة والصالحيات لتنفيذ اإلصالحاتولذلك، أود مرة أخرى حث الزعماء السياسيين في لبنان على التوافق حول حكومة ج. حكومة عاملة

 
 

 
 
 
 

 


