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 احتياطياته األجنبية يلتهم ل عم الحكومي اللبنان 
 راؤول نعمة  ليىل داغر و 

 
   ،2018عام  المنذ  

 
ي أد

ى الت  ي  يواجه اللبنانيون العديد من األزمات الكبر
الناتج المحلي  ت إىل انكماش حاد ف 

ي    -٪19.2  يصل إىل  توقعبمعدل ماإلجماىلي للبالد ) 
ي التضخم ) ( 2020عام  ال ف 

ي  145.8، وزيادة هائلة ف 
٪ ف 

ي    جسيم  انخفاض، عل أساس سنوي(، إىل جانب  2020  كانون األول
قل  قيمة العملة المحلية )عل األف 

ي محاولة للحد من التضخم وحماية المستهلكي   من االو(. 5عامل ب
ي أسعار بعض السلعف 

  ، تم  رتفاع الحاد ف 
ي  
وقد  ، إلخ(.  والغذاء   ،والوقود   ،للسلع والمواد األساسية )األدوية  2019  أيلولوضع نوع جديد من الدعم ف 

ة اللبنانية   جزءمن تغطية  (  BdLلبنك المركزي ) ل  بما يسمحالدعم  هذا  تصميم  جرى   من سعر الرصف من اللب 
اد هذه السلعإىل الدوالر األ  ستوردين إمكانية الوصول إىل الدوالر األمريكي يمنح المبما  ، أي  مريكي الالزم الستب 

  . ،  الشحيح بسعر تفضيلي ة    1515  رصف  يفرض مرصف لبنان عل تجار الجملة والحكومة معدلوبالتاىلي لب 
أمريكي  دوالر  لكل  إىل  85  عل  لبنانية  القمح٪90  من  األساسية  المواد  قيمة  من  ،    ،واألدوية  ،٪  والوقود 

ة لبنانية    3900ومعدل   ب سعر الرصف   ،٪ من قيمة سلة منفصلة من السلع األساسية100  عللب  بينما يقب 
من   السوداء  السوق  ي 

ف  .    9000الحاىلي  األمريكي للدوالر  لبنانية  ة   و لب 
 
أن مخط إىل  التقديرات  ط دعم  تشب  

ي    7العمالت األجنبية الحاىلي لدى مرصف لبنان سوف يستنفد احتياطياته بنحو  
  2021عام  المليارات دوالر ف 

ات ي لمنع التدهور التضخمي للعملة   لذا تعتبر .  فيه   إذا لم يتم تنفيذ أي تغيب 
تدخالت البنك المركزي اللبنان 

، ويجب استبدالها بمخطط  رس اللبنانية غب  مستدامة ومكلفةالمحلية والتخفيف من تأثب  األزمات عل األ 
   أفضل عل الفور. 

 
د عل،  وحسبتعلق بنقص االحتياطيات األجنبية  تال  فالمسألة  

ّ
   بل تؤك

 
ه  ، ويشو  الدعم الحاىلي غب  فعال  أن

األغناألسواق ويدعم  المثال،  سبيل  عل   . أساسي بشكل  ال  ياء  من  6سوى    يصل،  النقل  ٪  وقود  إجماىلي 
ي لبنان  المدعوم  
يحة الربعية األفقر إف  يحة الربعية األ   إىل٪  55، مقارنة بنسبة  ىل الشر )برنامج األمم    غت  الشر

  ، ي
.  من  ماليي    ال، يستفيد  (. عالوة عل ذلك2015المتحدة اإلنمان   من الدعم الحكومي

 غب  اللبنانيي  
 
  كما أن

ي جميع أنحاء البالد، واألسوأ من ذلكالسلطات غب  قادرة عل مراقبة أسعار المنتجا
عل ،  ت المدعومة ف 

 إعل التهريب عبر الحدود. باختصار،  السيطرة  
 
، وغب  فعال  له، وغب  منصفالمخطط الحاىلي ال يمكن تحم    ن

 سياسية لمساعدة الفقراء والضعفاء كأداة  
 
ورًيا كحل رسي    ع  ، ولكن  . ه وتنفيذ   تصميم برنامج كامل  لغايةه كان رص 

 
أشهر  بضعة  أصدر  قبل  لبنان،  نظرً   حاكم مرصف  إنه  فيه  قال  األجنبية تحذيًرا  االحتياطيات  النخفاض  ،  ا 

 سيضطر مرصف لبنان إىل وقف الدعم.  
 
قود  سي  ،دون وجود خطة بديلةمن    رفع الدعم بشكل مفاجر    غب  أن

المحلية.  لتدمب   ال، مما يؤدي إىل مزيد من  مفرط  بل،  البالد إىل سيناريو تضخم حاد  العملة  من  كما  قيمة 
.  حدوثالمحتمل  ي

 اضطرابات اجتماعية وتدهور الوضع األمت 
 

وطة ، يجب عل الحكومة تقديم برنامج  ء برنامج الدعم الحاىلي قبل إلغا لذلك، و    التحويالت النقدية غب  المشر
 (UCTكت )  .غب   قد أثبتت التحويالت النقدية  ف عويض للمواطني   المتأثرين بشدة 

 
وطة أن ها أكبر كفاءة  المشر

عات العينية مثل صناديق    وأقل  كلفة ا نفقات عامة أقل مقارنة  ، ولهالطعاممن دعم السلع أو حت  توزي    ع التبر
امج التحويالت النقدية وطة.    ببر  والمشر

 
ي حي   أن

 من نظام الدعم الحاىلي األرس األكبر ثراء ت  ف 
، فإن  ستفيد أكبر

 غب  برنامج التحويالت النقدية 
ً
ة واألكبر ضعفا وطة يستهدف بشكل أفضل األرس الفقب    ،المشر

 
من أي  ويحد



 ألموال  سوء استخدام ل
 
وطة ) غب   ت النقدية  ال التحوي  العامة. واألهم من ذلك، أن  UCTالمشر

ً
( ستضع حدا

تفع أسعار الوقود والمواد األخرى لتعكس  ب  ،للتهريب عبر الحدود أو عل األقل تخفضه بشكل كبب   حيث سب 
ا لبحث أجراه مختبر إجراءات  

ً
، لوجيا بع لمعهد ماساتشوستس للتكنو الفقر التامكافحة  أسعار السوق. وفق

 
 
أن ثبت  النقدية    فقد  وطة  غب   التحويالت  األرسة  تضاعفالمشر و أصول  والرفاهية معدل  ،  االستهالك، 

ا وليس آخًرا ، واالنفسية ً . أخب  ي
ي حياتها من    القرار   استقالليةالتحويالت النقدية لألرس    تمنح،  ألمن الغذان 

ف 
 ت.  مرونة االختيار بي   حزم مختلفة من السلع والخدماخالل منحها 

 
ي هذا اإلطار، قامت

.  بوضع خطة  وزارة االقتصاد والتجارة    ف  م هذا بمساعدة فنية من البنك الدوىلي  وقد ُصم 
نامج ليبدأ بتغطية واسعة ٪ من السكان )حيث أن الغالبية العظم من اللبنانيي   قد تأثروا / 80لحواىلي    1البر

العام ا ي 
الدعم( ف  بالوضع االقتصادي ووقف  التغطية    ثم خفض  ، ألولسيتأثرون بشدة  تدريجًيا إىل  نسبة 

العام الخامس  30 ي 
البداية ٪ ف  ي 

نامج. ف  البر ٪ من السكان واستبعادهم من  20، يمكن تحديد  واألخب  من 
اء.   ا بدًءا من  و خالل اختبار البر

ً
دوالًرا لكل طفل(    25دوالًرا لكل شخص بالغ )   50يختلف المبلغ الشهري أيض

ي السنة األوىل
ي السنة الخامسة.    15دوالًرا للشخص البالغ )   30ثم يتم تقليصه إىل    ،ف 

وقد  دوالًرا لكل طفل( ف 
   تم  تحديد هذا 

ً
ائية للسلع   ،المبلغ لتغطية االحتياجات األساسية لألرس األكبر فقرا وتقديم تعويض القوة الشر

٪ من  41٪ من السكان و  25٪ من االحتياجات األساسية ألفقر  101األساسية لآلخرين. يغطي مبلغ الدعم  
ي العام الخامس. 21٪ و  53الرب  ع الثالث خالل السنة األوىل. تنخفض هذه النسب إىل 

 ٪ عل التواىلي ف 
 

ومع ذلك، يجب أن  محفظة الهاتف المحمول(.    الدفع عن طريق البطاقات مسبقة الدفع )أو   يجب أن يتم  
العملة   نةتكون  لسببي      المعي  األمريكي  الدوالر  ) ي   هامهي  زيادة  1:  عدم  أجل  من  ة    ةالنقدي  المؤنة(  باللب 

 من أجل  (  2وبالتاىلي زيادة خفض قيمة العملة، و ) اللبنانية،  
 
ائية للمستلمي   وتجن   ب الحفاظ عل القوة الشر

ورة ي سعر الرصف.  رص 
ات ف   مراجعة المبلغ المرصوف بسبب التغب 

 
وطة ) غب   ت النقدية  ال التحويبالتوازي مع إطالق برنامج   تيب  ( UCTالمشر ، سيتم إلغاء الدعم عل مراحل بالب 

 ( : وقود  (  2ود المرافق الكهربائية واألدوية(، ) والوقود )باستثناء وق  ،والخبر    ،( جميع المواد األساسية1التاىلي
ه( األدوية والمستلزمات الطبية.  3، و ) فق الكهرباء امر 

 
 من،  قبل رفع الدعم عن األدويةو ،  غب  أن

 
يد  ترش  ال بد

ا المثالقائمة  سبيل  عل  المشمولة.  األدوية  لبنود  من  األرخص  البديل  فقط  تدعم  أن  للحكومة  يمكن   ،
 . بها  وأن تكون مصحوبة يجب أن تسبق هذه العملية حملة اتصال وتوعية مدروسة بعنايةلذا، . الجنيسة

 
ح   نامج المقب  ر تكلفة البر

 
ي السنة األوىل  1.5حدود  بتقد

ي    800تكلفة  وسط  بمت  ،مليار دوالر ف 
مليون دوالر ف 

ي المفاوضات مع صندوق  و سنوات.    5السنة عل مدى  
حة ف  انية المقب  انية السنوية مع المب   تتطابق المب  

الدوىلي   التضامنالنقد  دعم  نامج  العام.    لبر نامج  البر من  برنامج  كما  االجتماعي كجزء  دمج  الممكن  من 
تمت   الذي  القرض  ي 

ف  هذا  النقدية  الدوىلي  التحويالت  البنك  قبل  من  مؤخًرا  عليه  دعم  الموافقة  نامج  لبر
الطوارئاالجتماعي    التضامن ي حاالت 

انية  ESSN)   ف  مب   تبلغ  نامج  (.  البر دوالر   246   (ESSN)هذا  مليون 
ي  أمريكي 

ي ف 
الغذان  المكون  التحويالت الشهرية إىل تغطية  البقاء  لضمان سلة الحد األدن  لالنفاق، وتهدف 

ح بمثابة توسيع نطاق  ٪ من السكان. وبالتاىلي 20لحواىلي    عل قيد الحياة نامج المقب  نامج ، يمكن اعتبار البر   لبر

 
٪ من 50أكثر وضوًحا ويمكن تنفيذه بسرعة أكبر من تحديد الفقراء الذين يقدر عددهم بأكثر من  هو ٪ 20ذا النهج أسهل أيًضا ألن استبعاد أغنى ه 1

 السكان 



ي حاالت الطوارئ    االجتماعي   منالتضا
ي .  (ESSN)ف 

نامج من مزي    ج من المساعدة الدولية  تمويل هذا البر   ويأن 
انية.   ومخصصات المب  

 
 إىل ذلك،  

 
ي المدخرات الناتجة عن استبدال م ُيقد

نامج التحويالت  ( ب 1خطط الدعم الحاىلي )المرحلة  ر صاف  بر
وطة   ي االعتبار انخفاض الطلب بسبب ارتفاع األسعار وانخفاض دخل  النقدية غب  المشر

ح )مع األخذ ف  المقب 
بنحو   يتم ذلك كجزء من خطة    بشكل عام،مليار دوالر عل مدى خمس سنوات.    13.7الفرد(  أن  ي 

ينبغ 
  .  شاملة لتحقيق استقرار االقتصاد الكلي

 
ي سياسة الحكومة هائلة عل اال  غب  أن

تصاد ق تكلفة تأخب  التغيب  ف 
ي أن  والرفاهية العامة. وبالتاىلي 

لمان اللبنان   ، عل البر
ً
ع رسيعا ، UCTبرنامج التحويالت  قانون الموافقة عل    يشر

 مع
ّ
 . الخاصة به  بناء قاعدة البيانات تزامنا

 
  ، ي
ي لبنان: اآلثار المالية، واإلنصاف، "دعم الوقود األ 2015برنامج األمم المتحدة اإلنمان 

ر  ، واآلثاحفوري ف 
 االقتصادية والبيئية." 

 


