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  ةمّدقم

 يندملا عمتجملا تامظنم تقّلع
 قوقح ىلع لامآلا تاسايسلا وعناصو
 يلودلا دقنلا قودنصل ةصاخلا بحسلا
)IMF( مهتاداصتقا شاعنإ ةداعإ فدهب 

 .ّدجتسملا انوروك سوريف ةحئاج ّلظ يف
 ةباثمب ةصاخلا بحسلا قوقح تناك
 ًالهاجت رثكألا نكلو ةّيدج رثكألا عوضوملا

 ةيفيرخلا / ةيونسلا تاعامتجالا لالخ
 تاعامتجالا كلذكو )2020 ربوتكأ 16-18(
 يتلا )2021 ليربأ 11-5( ةريخألا ةيعيبرلا

 ةعومجمو يلودلا دقنلا قودنص اهدقع
 نع ردص يذلا نايبلا ءاج مث .يلودلا كنبلا
 دقنلا قودنصل ةعباتلا ةيلاملا ةنجللا
 ةعومجم نايبل راركت ةباثمب يلودلا
 مويلا يف ردص دق ناك يذلا ،نيرشعلا
 صيصخت ىلإ اعد يذلاو ،قباسلا
 ةميقب ةصاخ بحس قوقح تادامتعا

 كلذ ءاج دقو .1يكريمأ رالود رايلم 650
 تامّظنم اهتهّجو ةحوتفم ةلاسر ةجيتن
 يعناصو ةيلوّدلا يندملا عمتجملا
 ةعومجم ةّيلام ءارزو ىلإ تاسايّسلا
 يف يلودلا دقنلا قودنصو نيرشعلا

 معدب نيبلاطم ،ماعلا اذه نم رياربف
 ةصاخلا بحسلا قوقحل ديدج صيصخت
 نويليرت 3 غلبمب يلودلا دقنلا قودنصل

 فارطألا ددعتم ّلح"ـك يكريمأ رالود
 ةضفخنمو ةطسوتم نادلبلا ةدعاسمل
 تاداريإلا ضافخنا ةهجاوم يف لخدلا

 
1 
https://www.brettonwoodsproject.org/2021/04/imf
c-communique-analysis-spring-meetings-2021/ 
2 https://www.latindadd.org/2021/02/12/civil-
society-organizations-call-for-quick-special-drawing-
rights-allocation/ 
3 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/03/23/

 كلذكو يبنجألا دقنلا تادئاع ضافخناو
 نويدلاو ةماعلا ةيلاملا ءابعألا عافترا
 ىلإ اهتاداصتقا عفد نودب ،ةحئاجلا ةجيتن

 ةريدملا اًضيأ تبرعأ .2"ةجرح ةّينويدم ةلاح
 انيلاتسيرك ،يلودلا دقنلا قودنصل ةماعلا

 يمسر حارتقا ميدقتل اهتين نع ،افيجروج
 رهشلا لولحب يذيفنتلا سلجملا ىلإ
 650 صيصخت يف رظنلا لجأ نم  وينوي

 بحسلا قوقح نم يكريمأ رالود رايلم
 خيراتلا يف صيصخت ربكأ وهو ،ةصاخلا

 نأ حّجرملا نمو ،2009 ماعلا ذنم لوألاو
 ،نكمم تقو برقأ يف رمألا اذه لصحي
 بسحب 2021 سطسغأ يف يأ
 3.تاءارجإلا
 

 ةكبش ةباثمب ةصاخلا بحسلا قوقح نإ
 .ةّيزكرملا فراصملا نيب تالمعلل ةلدابم

 ةيدقنلا ةيطايتحالا تالمعلا نم عون اهنإ
 قودنص اهنوصيو اهأشني يتلا ةيلودلا
 تايطايتحالل لّمكمك يلودلا دقنلا
 .ءاضعألا نادلبلل ةيلاحلا ةيسايقلا ةيدقنلا
 بحسلا قوقح ةميق باستحا متي
 ةسمخ نم ةحّجرم ةّلسك ةصاخلا

 ورويلاو يكيرمألا رالودلا( ةسيئر تالمع
 ناويلاو ينيلرتسإلا هينجلاو ينابايلا نيلاو
 تالمعلا ةعومجم ىلإ ّمضنا يذلا ينيصلا

 نّيعم تقو يف )2016 ماعلا يف هذه
 ةدحو ةميق غلبت 4.كلذل اًقفو فلتخيو
 1.42 ىلاوح اًيلاح ةدحاولا ةصاخلا بحسلا

pr2177-imf-execdir-discuss-new-sdr-allocation-us-
650b-boost-reserves-help-global-recovery-covid19 
4 https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-
drawing-
right#Q6.%20Can%20existing%20SDRs%20be%20%E
2%80%98recycled%E2%80%99%20or%20channeled
%20toward%20other%20purposes? 
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 ءاضعألا ناكمإب 5.اًيكيرمأ اًرالود
 بحسلا قوقح ةرادإ يف نيكراشملا
 دقنلا قودنص ءاضعأ عيمج يأ( ةصاخلا
 قوقح عيبو ءارش )نييلاحلا يلودلا
 .يعوطتلا قوسلا يف ةصاخلا بحسلا
 لصألا اذه يلودلا دقنلا قودنص ردصي
 لالخ يبنجألا دقنلا نم يطايتحالا
 ىلع تاصصخملا عيزوت متيو ،تامزألا
 اهتصح عم بسانتي امب ءاضعألا نادلبلا

 مجح ىلع دمتعي مقر اذهو( قودنصلا يف
 دقنلا قودنص يف هتامهاسمو دلبلا
 يف بقترملا رادصإلا فدهيو 6.)يلودلا
 ةادأ ريفوت ىلإ 2021 سطسغأ/بآ

 لخدلا تاذ نادلبلا ةدعاسمل ةّمهم
 ةباجتسالا فيلاكت ةيطغت يف ضفخنملا
 ّدجتسملا انوروك سوريف ةحئاجل

 ةيداصتقالا تايعادتلا عم لماعتلاو
 نادلبلل نكمي .ةيحصلا ةمزألل ةجيتن
 قوقح نم اهتصح فرص ةديفتسملا
 يأ( ةيبنجألا تالمعلاب ةصاخلا بحسلا

 ةجردملا ةسمخلا تالمعلا نيب نم ةلمع
 تاجايتحالاو نويدلا ديدستل )ةلسلا يف

 نم اهدييأت ببس رّربي ام اذهو ،ةيلاملا
 7.نيطشانلاو نييلودلا ةيمنتلا ءاربخ لبق
 

 ردصملا اذه نوكي نأ عقوتملا نمو
 لثم ٍ◌دلبل اًباذج ةيلودلا ةلويسلل ديدجلا
 ،هجوألا ةددعتم ةمزأ هجاوي يذلا نانبل

 دنع يلاملا رايهنالا ةيادب دهش ثيح
 دقو .2019 ربوتكأ يف ةضافتنالا عالدنا

 
5 
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/6/wh
at-is-an-sdr 
6 
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2
016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR 

 مقافت يداصتقا دوكر رايهنالا اذه عبت
 2020 سرام نم اًرابتعا ةحئاجلا ببسب
 يف توريب راجفنا ىلإ ةفاضإلاب
 نأ نم مغرلا ىلعو .2020 سطسغأ
 اونوكي مل نيينانبللا نيطشانلاو ءاربخلا

 بحسلا قوقح عوضومل نيكردم
 مهنم ةريبك ةعومجم نأ الإ ،ةصاخلا
 يتلا ةيدقنلا ةادألا هذه رادصإ رظتنت
 نم دالبلا ذاقنإب دعت ،مهّنظ بسحب

 راسعإب مسّتي يذلا يداصتقالا اهداسك
 يلودلاو ينطولا نيديعصلا ىلع نويدلا
 لّدعم عم( جودزم زجع ىلإ ةفاضإلاب

 تاقفنو تادراولا زواجتي تارداص
 يمخضت دوكرو )تاداريإلا زواجتت ةيموكح

 نرتقم طرفم مخضت ،ىرخأ ةرابعب وأ
 يداصتقالا ومنلا ثيح يداصتقا دوكرب

 8.ةياغلل عفترم ةلاطبلا لدعمو يبلس
 يعيرلا ينانبللا داصتقالا ةعيبطلً ارظنو
 عاطقلا رايهنا نم نآلا يناعي يذلا
 دعي ال يذلاو ،يفرصملا عاطقلا ،دئاسلا
 ريصقلا ىدملا ىلع ةيلكيه تاحالصإ يأب
 داصتقالا عضو ىلإ اًرظنو ؛طسوتملا وأ
 رعس ضافخنا عم عزعزتملا يسايسلا
 ىندأ ىلإ لصو يذلا ينانبللا فرصلا

 ةريل 13000 دنع قالطإلا ىلع هل ىوتسم
 ،92021 ويام يف يكيرمأ رالود / ةينانبل

 اللا" ةسايس ةلاكولاب ةموكحلا دامتعاو
 ةيعامتجالا تايعادتلا هجوب "ةسايس

 يف داسفلا ىلإ اًرظنو ؛ةيداصتقالاو
 اًحوضو رثكأ حبصأ يذلاو ماعلا عاطقلا

7 
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515
/ev-2020-0012/html 
8 https://www.mei.edu/publications/lebanons-
economic-crisis-tragedy-making 
9 https://www.the961.com/lira-rate/ 
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 دجوي ال هنأ ةقيقحو ىضم تقو يأ نم
 ةديدج ةموكح ليكشت يف لمأ صيصب

 داصتقالا طاشن قالطإ ةداعإ لجأ نم
 ةلمعلاب ىّمسي ام مالتسا نإف ،يلكلا
 - "ةطورشملا ريغو ةرسيملا" ةبعصلا

 ال - ةصاخلا بحسلا قوقح لكش يف
 ةمكاحلا ةقبطلل اًيرغم ودبي نأ الإ هعسي
 نييداصتقالا نم ددعلو ةينانبللا
 10.نيينانبللا

 
 تاريذحت ةقرولا هذه ريثت ،كلذ عمو
 ةيداصتقالا تاريثأتلا لوح ةيسيئر
 قوقح اهثدحت دق يتلا ةيتامكوحلاو
 بابسأل نانبل يف هذه ةصاخلا بحسلا

 ريغ بويعلا ىلإ ةفاضإلاب عضولاب ةصاخ
 قوقح اهيلع يوطنت يتلا ةنلعملا
 يّلكلا نييوتسملا ىلع ةصاخلا بحسلا

 ماسقألا ضرعت .ةيلود ةادأك يملاعلاو
 قوقح رطاخم حضفت يتلا ججحلا ةيلاتلا
 روظنم نم نانبل يف ةصاخلا بحسلا
 ججحلا ضعب عبنت .يسايسلا داصتقالا

 ام ةاواسملا مدع يف نانبل عقوم نم
 قوقح تاصصخم ببسب نادلبلا نيب
 ريثأت ىلع زكرت يلاتلابو ،ةصاخلا بحسلا

 هرابتعاب نانبل ىلع ةصاخلا بحسلا قوقح
 ةطسوتملاو ةضفخنملا نادلبلا نم دلب
 ىرخألا ججحلا ضعب رودت نيح يف ،لخدلا

 ىلع ةصاخلا بحسلا قوقح ريثأت لوح
 ينانبللا قايسلل ًةبسن ،صاخ لكشب نانبل

 
10 
https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/pu
blication/economic-update-april-2021 
 
11 
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/mem
bers.aspx 

 ينانبللا داصتقالا فورظ ّلظ يفو
 ً.ايلاح ةدئاسلا
 

 ةيتاوركيم ةلكشمل يتاوركام ّلح
 
 قوقح يلودلا دقنلا قودنص ردصأ اذإ
 اًرالود رايلم 650 ةغلابلا ةصاخلا بحسلا
 يف ةيملاعلا قوسلا ىلإ اًيكيرمأ
 ٪0.13 ىلع نانبل لصحيسف ،سطسغأ

 اًيكيرمأ اًرالود نويلم 845 يزاوي ام( اهنم
 بسحب )ةصاخلا بحسلا قوقح نم
 غلبملا اذه نانبل مدختسي نل 11.هتّصح

 لشفلً ارظن ،ةمكحب لاملا نم ريبكلا
 بخنلا اهانبتت يتلا ةيئاوشعلا تاسايسلا
 قالزنالاب داصتقالل حمس ام ،ةيسايسلا

 نم رثكأ قارغإو ىضوفلا ةماود يف
 عم 12.رقفلا يف نيينانبللا ناكسلا فصن

 نانبللً ايفاك غلبملا اذه نوكي نل ،كلذ
 نم فيفختلل وأ ةينويدملا ةلكشم لحل
 هنيد غلبي ثيح ،ةيداصتقالا تابارطضالا

 جتانلا نم ٪170 ىلاوح( رالود رايلم 93.4
 هنيد يلامجإ غلبيو )يلامجإلا يلحملا
 نأ امك ،رالود رايلم 33.6 نم رثكأ يجراخلا

 هردق زجع نم يناعي هتاعوفدم نازيم
 اًضيأ اذه ريشي 13.يكيرمأ رالود رايلم 10.5

 ةضئاف دراوم يأ كانه نوكي نل هنأ ىلإ
 ّدجتسملا انوروك ءابول ةباجتسالا ليومتل

COVID-19، يسيئرلا كرحملا وهو 
 رادصإل )IFI( ةيلودلا ةيلاملا ةسسؤملل

 ةمزألل اًرظنف .ةصاخلا بحسلا قوقح

12 
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/22/were-
sick-of-them-lebanon-economy-freefalls-as-leaders-
bicker 
13 https://www.byblosbank.com/economic-research- 
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 نمف ،نانبل يف ةقيمعلا ةيداصتقالا
 ةصاخلا بحسلا قوقح قَفنت نأ حجرملا

 نم اهصيصخت مت يذلا ضرغلا جراخ
  .هلجأ
 

 ةصاخلا بحسلا قوقح صيصخت نكميو
 هتينازيم يف اهجاردإو يزكرملا كنبلل
 ةيموكح ةئيهل اهصيصخت وأ ةيمومعلا

 يف نيتلاحلا اتلك يف 14.ةيلاملا ةرازو لثم
 ةهوبشم تاطلسلا هذه تحبصأ ،نانبل

 نع ربعت الو ةيقادصملا ىلإ رقتفتو
 ةطخ دجوت ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةقثلا

 قودنص عم ال ،يلكلا داصتقالل ةيلكيه
 ،نانبلل لقتسم لكشب الو يلودلا دقنلا

 اهعضو ةيضارتفا ةطخل دوجو ال هنأ امك
 تامزألل ةباجتسالل نآلا ىتح نانبل
 "ةيطورشم مدع" ضارتفابو .ةلخادتملا

 امك ،ةصاخلا بحسلا قوقح تاصصخم
 نأ هنأش نم اذه نإف ،قودنصلا معزي
 ربكأ ةحاسم ةدسافلا تاطلسلل رفوي
 سالتخا اهنيب نمو سالتخالا تايلمعل
 ريبادتلا نم ديزم ىلإ يدؤيس ام ،لوصألا
 ديزت نأ نكمي يتلا ةيفسعتلا ةيداصتقالا

 .عضولا روهدت نم
 

 ززعت نأ ضرتفملا نم هنأ نيح يف
 ةيدقنلا ةسايسلا ةصاخلا بحسلا قوقح
 دقنلا تايطايتحا ةدايز لالخ نم نانبلل
 ،لاثملا ليبس ىلع مدختسُت دقف ،يبنجألا

 هيومتك يزنوبلا جذومن جاتنإ ةداعإل
 اهفرص يزكرملا كنبلل نكمي .تقؤم
 ةداعإل ةيراجتلا كونبلا يف اهخضو
 ةسلفملاو ةدسافلا ةموكحلا ضارقإ

 
14 https://www.cgdev.org/publication/can-special-
drawing-rights-be-recycled-where-they-are-needed-
no-budgetary-cost 

 قوقحب ةمّوقم تادنس ردصتس يتلا
 يف وأ ةينطولا قوسلل ةصاخلا بحسلا
 كونبلا عفدت يكل ،لاوحألا لضفأ
 ظفتحا اذإ ،ةريخألا ةلاحلا يف .اهيعدومل
 فرصلا رعس قاوسأب يزكرملا كنبلا
 "ةسايس اللا" ةسايس عبّتاو ةيزاوملا
 رعس تيبثت وأ ميوعت مدع يف ةلثمتملا
 عوفدملا غلبملا ةرداصم نكميف ،فرصلا

 لكش ىلع ةصاخلا بحسلا قوقح نم
 لاجر لبق نم (fresh) "شيرف دوقن"
 نيكباشتملا ةيسايسلا بخنلاو لامعألا

 ضفخنم فرص رعسب نيعدوملل عفدلاو
 ىلع نوعدوملا لصحيف ظوحلم لكشب

 .طقف مهعئادو نم ليلق ءزج
 

 دوجو نم مغرلا ىلعو ،كلذ ىلع ةوالع
 ةصنم حاجن لوح كوكشلا نم ريثكلا
 يزكرملا كنبلا مكاح فدهي يتلا ةفريصلا
 دحلل اهقالطإ ىلإ ،ةمالس ضاير ،ينانبللا

 فرصلا رعس قاوسأ تاساكعنا نم
 رفويس ةصنملا هذه حاجن نإف ،ةيزاوملا
 ،فرصلا راعسأب بعالتلل ةحاسم اًضيأ

 فرصلا رعس قاوسأ رّيغتت نل ثيح
 نيب نمو .لاح يأ ىلع ةيزاوملا
 نكمي ،ةدعلا ةيفاضإلا تاهويرانيسلا
 نكمي يزكرملا كنبلا نأ ليختي نأ ءرملل
 ةصاخلا بحسلا قوقح مدختسي نأ
 مغرلا ىلع دئاسلا معدلا ماظن ليومتل

 نم ،هنع ترهظ يتلا بويعلا لك نم
 ىلع ءارقفلاو ءاينغألا ةدافإ ىلإ بيرهتلا

 15.ءاوس دح
 

15 https://timep.org/commentary/analysis/the-
weight-of-lebanons-unsustainable-subsidies-
program/ 
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 ةصاخلا بحسلا قوقح قافنإ مت ولو ىتح
 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاباجتسالا ىلع
 دجتسملا انوروك سوريف ةحئاجـل

COVID-19 ةينيعلا تاعربتلا لثم 
 نإف ،كلذ ىلإ امو ةيدقنلا تاليوحتلاو

 نوكت دق تادعاسملا نم لاكشألا هذه
 اهمادختسا متيس وأ ةقرسلل ةضرع امإ
 ذنم مئاقلا ةينئابزلا ماظن نم ةدافتسالل

 تادعاسملا رادُتس ثيح ،دالبلا يف دوقع
 ىقلتت يتلا ةماعلا ةطلسلا لبق نم
 ،تالاحلا لك يف .ةصاخلا بحسلا قوقح

 نم ةصاخلا بحسلا قوقح ديزتس
 داصتقالا يف يونعملا رطخلا ىوتسم

 اليوزنف وذح وذحي نأ نكمي يذلا ينانبللا
 ماعلا يف يلودلا عمتجملا تصع يتلا

 بحسلا قوقح تمدختساو 2019
 16.نييمسرلا اهينئاد دادسل ةصاخلا
 
 ريغ ةصاخلا بحسلا قوقح نوكت نل 

 "فاك لكشب ةرداص" ريغ وأ ةيفاك
 ءافولاو ةيلاملا تاوجفلا ديدستل
 صقنلا ةهجاوم وأ ةيجراخلا تامازتلالاب
 ،بسحف نانبل يف يبنجألا دقنلا يف داحلا
 ديعتست نأ اًضيأ حّجرملا ريغ نم لب

 يتلا ةينانبللا قوسلا يف ةقثلا ىوتسم
 1.2 ةميقب ةيلود تادنس ىلع ترثعت

 لك ىلع يلاتلابو ،يكيرمأ رالود رايلم
 ماع لبق ،ةقحتسملا ةيلودلا تادنسلا

 ءاربخ نأ نيح يف ،يلاتلابو 17.طقف دحاو
 ىلإ نورظني ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملا

 لح اهنأ ىلع ةصاخلا بحسلا قوقح

 
16 https://som.yale.edu/blog/the-g20-s-impasse-on-
special-drawing-rights-sdrs 
17 
https://www.brettonwoodsproject.org/2020/10/an-
imf-bailout-for-lebanon-can-make-things-worse/ 

 لجألا ةريصق ةلكشم هجوب دمألا ليوط
 اهنإف ،)COVID-19 انوروك سوريف ةمزأ(
 ىدملا ريصق ًالح عقاولا يف لكشت
 نانبل ةلاح يف ىدملا ةليوط ةلكشمل
 ةيلكيه تاحالصإ ىلإ الإ جاتحت ال يتلا

 .ةمادتسمو
 
 رابتعالا يف ذخألا عم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب

 ،نانبل يف يسايسلا داصتقالا دهشم
 COVID-19 انوروك ءابول ةباجتسالا نإف
 دقنلا تايطايتحا خض بلطتت ال دالبلا يف

 "ةطورشم ريغ" دوقن لكش ىلع يبنجألا
 ةدعاسم بّلطتت لب ،صاخ لكشب
 تائفلارثكأو سانلا رقفأ فدهتست
 لكش ىلع رطخلل ةضرع ةيعامتجالا
 ىلع ةمئاق ةطورشم ليوحت تاقاطب
 - ةينورتكلإ دوقنو ةيئاذغ تاقاطبو ،دقنلا

 ممألا ةيضوفم ةباجتسا رارغ ىلع
 جمانربو نيئجاللا نوؤشل ةدحتملا
 بجي 18.نيئجاللا ةمزأل يملاعلا ةيذغألا
 كلذ ةرادإ يندملا عمتجملا ىّلوتي نأ
 تايكيمانيدلا جاتنإ ةداعإ بنجتل
 بجيو ،ةيجذومنلا ةيموكحلاو ةيسايسلا
 تاحالصإب اًبوحصم نوكي نأ ديكأتلاب

 ةينبلاو ةيعامتجالا ةيامحلل دمألا ةليوط
 نم لك عقت .نانبل يف ةّيحصلا ةيساسألا
 تاحالصإلاو ةفدهتسملا تادعاسملا
 صيصختلا قاطن جراخ ةمادتسملا
 ضغب ،ةصاخلا بحسلا قوقحل بقترملا
 ،كلذ نم رثكأ لب .لئاسولا نع رظنلا
 اًيكيرمأ اًرالود نويلم 195.78 نانبل كلتمي

18 
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/lebanon-
multi-purpose-cash-assistance-impact-evaluation-
well-being-syrian-refugees-2020 
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 نم ةصاخلا بحسلا قوقح نم
 اهعبتت متي مل يتلا ةقباسلا تاصصخملا
 متي وأ ناك اذإ ام ةفرعمل اهنع نالعإلا وأ
 يف ينانبللا بعشلا حلاصل اهمادختسا
 19.ال مأ ةبيصع تاقوأ

  

 ٍبلقتم ٍداصتقا يف  ةبلقتم ةادأ

 معدلا ىقلتت ال ةصاخلا بحسلا قوقح نإ
 لثم ةيدام ةعلس لبِق نم بولطملا
 .ةرقتسم ريغ اهتميق لعجي ام بهذلا

 يه ةصاخلا بحسلا قوقح ةميق نأ امبو
 ةروكذملا سمخلا تالمعلا طسوتم

 نم فعضأ ةميقب عّتمتت يهف ،هالعأ
 يلاتلابو )يكيرمألا رالودلا( ىوقألا ةلمعلا

 متي يتلا ىلوألا تالمعلا نيب نم يه
 20 .تايطايتحالا عيب دنع اهيف لوادتلا

 رطاخملا نم ىرخأ ةقبط فيضي اذهو
 ،ةيقلتم ةلود يأل ينطولا داصتقالا ىلع
 يكيرمألا رالودلا نأو ًةصاخ ،نانبل لثم
 قودنصلا لّدعم ضيفخت ذنم اًبلقتم ناك
 يلارديفلا يطايتحالا لبق نم يلارديفلا

 ىلإ ةفاضإلاب كلذو .ةيحصلا ةمزألا لالخ
 سيل هنأ فورعملا ،ينيصلا ناويلا جاردإ
 هذه تالمعلا ةلس يف ،اًرارقتسا رثكألا

 متي نأ بجي ،اذإ 21.ثيدحلا خيراتلا يف
 ريطخ عضو هنأ ىلع عضولا اذه فينصت
 كاردإ روف كلذو ،شه ٍداصتقا يف رودي

 ةيداصتقالا ريياعملا عيمج نأ فيك

 
19 
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/6/wh
at-is-an-sdr 
20 http://countrydata.bvdep.com/eiu/help/sdr.htm 
21 
https://www.brettonwoodsproject.org/2016/02/imf
-to-add-chinas-currency-to-sdr-basket/ 

 يف تاريغتلل ٍريبك ٍلكشب ةساسح
  .يدقنلا ضرعلا

 

 ةلكشم ةصاخلا بحسلا قوقح هجاوتو
 – نادلبلا عيمج نإ ذإ فادهتسالا يف

 كلتب عّتمتت – ةيمانلاو ةئشانلاو ةمدقتملا
 قودنص يف اهصصحل اًقفو قوقحلا
 نع رظنلا ضغبو يلودلا دقنلا
 تاصصخملا لعجي اًبلاغ اًمم ،اهتاجايتحا

 يف ةلويسلا تاجايتحا ةيطغتل ةيفاك ريغ
 ىلعو ،هنأ ديب 22 .لخدلا ةضفخنم نادلبلا
 ربتعُت ،كرتشملا روصقلا اذه نم مغرلا

 مخضتلل ًالماع ةصاخلا بحسلا قوقح
 ةبسنلاب اميس ال ةلمعلا ةميقل ضفخو
 ،نانبل لثم ةيقلتملا ةريغصلا نادلبلل

 نإف ،الوأ 23.ةدع تاونق لالخ نم كلذو
 بلطلا نم لّلقت ةصاخلا بحسلا قوقح

 يبنجألا دقنلا تايطايتحا ىلع يملاعلا
 ىوتسملا ىلع يمخضت ريثأت اهلو
 لّدعم ىلع يلاتلاب رثؤي ام يملاعلا
 ةريغصلا تاداصتقالا يف مخضتلا
 ةيلودلا قوسلا يف ةجمدنملا ةحوتفملا

 هتاعوفدم نازيم دمتعي يذلا نانبل لثم
 دق يتلا ةريبكلا تاداصتقالا ىلع اًضيأ
 ديزتو .هتايوتسم ىلعأ مخضتلا اهيف غلبي

 ىوتسم ىلع ةصاخلا بحسلا قوقح
 يف يدقنلا ضرعلا يلامجإ نم ينطو
 ةيلام ةسايس ىلإ يدؤتو يقلتملا دلبلا
 مخضتلا ىلإ يلاتلابو ،ةفثكم ةيعسوت

22 https://som.yale.edu/blog/the-g20-s-impasse-on-
special-drawing-rights-sdrs 
  
23 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp
1880.en.pdf?9597dd3e416df3f4e8640eca5648c127 
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 كنبلا اهارجأ ةسارد تتبثأ .طرفملا
 نأ 2016 ماعلا يف يبوروألا يزكرملا
 ةصاخلا بحسلا قوقح تقلت يتلا نادلبلا
 اهتايطايتحا يلامجإ نم رثكأ وأ ٪10 ةميقب

 تاصصخم عيزوت لالخ يبنجألا دقنلا نم
 مخضت تالدعم تدهش 2009 ماعلا
 ،كلذ نع رظنلا فرصب 24.ايبسن ىلعأ

 دئاسلا ةلمعلا ةميق ضافخنا طسو
 طبضنملا ريغ ءادوسلا قوسلا دوجوو
 ةرم رطيسي ،نانبل يف فرصلا رعسل
 ةيبنجألا ةلمعلا لوادت نم فوخ ىرخأ
 ةصاخلا بحسلا قوقح نم ةبوحسملا

 ضافخنالا لاح يف .ةينانبللا ةريللا لباقم
 نإف ،ةينانبللا ةريللا ةميقل رمتسملا
 دقفتس هذه ةلمتحملا ةيلاملا تانوعملا

 اذه رركي دقو .ةيلحملا ةلمعلاب اهتميق
 لشفلا تاهويرانيس نم ريثكلا اًضيأ
 ىلع اهيف ءاليتسالا ّمت ثيح عيرذلا
 شيرفلا رالودلاب" ةيلاملا تانوعملا
)Fresh(" ّمت امنيب ةموكحلا لبق نم 

 ةينانبللا ةريللاب نيديفتسملل اهفرص
 يلودلا كنبلا ضرق ،لاثملا ليبس ىلع(
 ضاير هيلع ىلوتسا يذلا يضاملا ماعلا

 ةفرعم ،كلذ نم أوسألاو 25.)ةمالس
 ةيقرولا ةنيانبللا ةريللا ةلمع ةعابط هاجتا
 يزكرملا كنبلا ماق( فثكم ٍلكشب
 فيرخلا يف ةينانبل ةريل نويليرت 13 ةعابطب

 
24 https://som.yale.edu/blog/the-g20-s-impasse-on-
special-drawing-rights-sdrs  
25https://www.almodon.com/economy/2021/2/5/%
D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-
%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B1-
%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-
%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-

 نيماع ةدمل كلذ رمتسا دقو 26)يضاملا
 موقي نأ نم ربكأ فوخ كانهو .نآلا ىتح

 قوقح غلبم لداعي ام ةعابطب ريخألا
 ةريللا يف ملتسملا ةصاخلا بحسلا
 ةلمعلا ليعفت لجأ نم ةينانبللا
 نم ًالدب ةيلحملا ةميقلاب ةيضارتفالا
 ةلسل سمخلا تالمعلا نم يأب اهليعفت

 هنأش نم اذهو .ةصاخلا بحسلا قوقح
 ةلوادتملا لاومألا ةلتك نم ديزي نأ

 ةريللا ةميق ضيفخت مقافت نم ديزيسو
 مخضتلا لّدعم نم ديزيسو امك ةينانبللا
 .تادراولا هيلع رطيست يذلا

 

 بحسلا قوقح نإ ،كلذ نم مهألاو
 ينامتئا دامتعا ةباثمب لمعت ةصاخلا

 .اهمعز ّمتي امك نويدلا نم ةيلاخ تسيلو
 بحسلا قوقح نم ام دلب دافتسا املكو
 رعس عفد ىلإ جاتحي هنإف ،هب ةصاخلا

 ام وهو ،همادختسا يفاص لباقم ةدئاف
 رعس نإو .اًيونس ٪1.6 ىلاوح لداعي
 ٪0.050 نم ىلعأ" عقاولا يف اذه ةدئافلا

 ةكرتشملا ةيقوسلا ةدئافلا تالدعمو
 ةثالث ةدمل ةيموكحلا ةيلاملا قاروألل
 قوقح ةلس يف تالمعلا نم رهشأ
 ادج عفترم وهو "ةصاخلا بحسلا
 عفترا ،نآلا 27.ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةبسنلاب

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7
%D8%A1 
26 https://www.arabianbusiness.com/banking-
finance/452546-inflation-spirals-out-of-control-as-
lebanon-drowns-in-excess-
pounds#:~:text=growing%20economic%20crisis-
,The%20central%20bank%20printed%20LBP13%20tr
illion%20in%2050%2C000%20and%20100%2C000,9
%20tonnes%20of%20paper%20money. 
27 https://som.yale.edu/blog/the-g20-s-impasse-on-
special-drawing-rights-sdrs  
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 اذهو ،٪0.069 ىلإ اًرخؤم ٪0.050 لدعم
 28.ماعلا نيدلا يف يفاضإ عافترا ينعي ام
 ىلع ةدئافلا رعس رفوي" ،ماع ٍلكشبو
 ساسألا اذه ةصاخلا بحسلا قوقح
 هلمحتت يذلا ةدئافلا لّدعم باسحل
 نم اهضارتقا دنع ءاضعألا نادلبلا

 كلذ عفدي 29."يلودلا دقنلا قودنص
 ىلإ ،نانبل كلذ يف امب ،ةيمانلا نادلبلا
 اهئابعأ نم ديزيو ةينويدملا نم ديزملا
 تابلقتلا ةهجاوم رثأ ضّوقي ام ،ةيلاملا
 طسو ةصاخلا بحسلا قوقحل ةيرودلا
 ّرقأ امكو ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .تامزألا

 قّلعتي اميف اًرخؤم يلودلا دقنلا قودنص
 بحسلا قوقح فادهتسا ةلكشمب
 ىلع يلودلا عمتجملا لمعي ،ةصاخلا
 بحسلا قوقح ريودت ةداعإ عيجشت
 ،ةمدقتملا نادلبلل نكمي ثيحب ةصاخلا
 بحسلا قوقح نم ضئافب عّتمتت يتلا
 ةصاخلا بحسلا قوقحب "عربتلا" ،ةصاخلا
 اًعويش رثكألا – لالخ نم ةريقفلا نادلبلل
 نم دحلاو ومنلل ينامئتسالا قودنصلا -
 دقنلا قودنصل عباتلا )PRGT( رقفلا
 ةداعإ لكش يف عربتلا اذه ثدحي .يلودلا
 بحسلا قوقح ضورق ربع صيصخت
 ةيفاضإ ةدئاف راعسأ بسكت يتلا ةصاخلا

 ومنلل ينامئتسالا قودنصلا لالخ نم
 ةبوعص نع كيهان - رقفلا نم دحلاو
 .ريودتلا ةداعإل ةدمتعملا تاءارجإ لوطو
 لوؤسم وهو ،لبوس كرام لوقيو

 
28 
https://www.imf.org/external/np/fin/data/sdr_ir.as
px 
29 
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2
016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-
SDR#:~:text=The%20SDR%20interest%20rate%20(SD
Ri),-
SDRi%20VALUE&text=The%20SDRi%20provides%20t

 ةيلاملا ةرازو يف يلودلا دقنلا قودنص
 نم ضارتقالا" نإ ،قباسلا ةيكيرمألا

 وه ٪0 ةدئاف رعسب يلودلا دقنلا قودنص
 لخدلا تاذ نادلبلل ريثكب لضفأ
 قوقح تاصصخم نم ضفخنملا
 نويد"ىلإ جاتحت اهنأل ةصاخلا بحسلا
 30"."حنملا نم ديزملاو لقأ

 

 ةيطورشملا ىلإ رظنُي دق نيح يف ،اًريخأو
 ،نانبل لثم ٍدلب لاح يف ةديمح اهنأ ىلع
 ةصاخلا بحسلا قوقح نأ نيح يفو
 نم "طورشم ريغ" لكش اهنأب ةفورعم

 ضرفت نأ نكمي اهنإف ،ةنوعملا لاكشأ
 ىظحت ال اًطورش نايحألا نم ريثك يف
 مغرلابو 31.ةيقلتملا نادلبلا ىلع ةيبعشب

 ةريخألا مزلُت نل ءاضعألا لودلا نأ نم
 ةيلحملا ةيداصتقالا اهتاسايس رييغتب

 ةرسيملا ضارقإلا لئاسو ةلاح يف لثم
 نأ نكميف ،يلودلا دقنلا قودنصل ىرخألا
 ةيريسيت ةيفشقت ريبادت طورشلا لمشت
 ضوهنلا ةلواحم يف اهتمجرت نكمي
 قوقح اهيلع موقت يتلا لامعألا لوادجب
 تاحاقللا جاتنإ لثم ةصاخلا بحسلا

 عاطقلا ىدل نويدلا ءبع فيفختو
 رادصإل اًيلاح اهلوادت يرجي يتلاو ،صاخلا

 يف ةبقترملا ةصاخلا بحسلا قوقح
 ،ةهج نمف 32.لبقملا سطسغأ/بآ
 ةزيملا الو ةيتحتلا ةينبلا نانبلل سيل

he%20basis,creditor%20positions%20in%20the%20I
MF. 
30 https://som.yale.edu/blog/the-g20-s-impasse-on-
special-drawing-rights-sdrs  
31 ibid  
32 
https://www.brettonwoodsproject.org/2021/04/imf
c-communique-analysis-spring-meetings-2021/ 
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 تقولا يف ،حاقل يأ جاتنإل ةيبسنلا
 ريفوت نإف ،ىرخأ ةهج نمو .رضاحلا
 ،صاخلا عاطقلل نويدلا ءبع فيفخت

 ريغ حابرأللً ايعس رثكألا عاطقلا وهو
 ال يذلا عاطقلاو دالبلا يف ةعورشملا
 طسو ةيعامتجالا هتيلوؤسم لمحتي
 نانبلل ةيولوأ ديكأتلاب ربتعُي ال ،ءابولا

 يعامتجالا دهشملا اذه طسو
 نأ ملعلا عم 33.برطضملا يداصتقالاو
 ةصح لّكشُي راهنملا يفرصملا عاطقلا

 امم ،نانبل يف صاخلا عاطقلا نم ةريبك

 ىلع ةوالعو .فواخملا هذه ىلع دّكؤي
 ةيسايسلا تايكيمانيدلا نإف ،كلذ
 اذهو ،ذيفنتلا زيح اًمتح لخدتس ةيلخادلا
 بحسلا قوقح نأ ةقيقح نم ديزي
 ولو ،يدقنلا ضرعلا مظنتس ةصاخلا
 نأشب رارقلا نإف ،كلذلو .تقؤم ٍلكشب

 يدقنلا ضرعلا عيسوت يغبني ناك اذإ ام
 نأ ىلإ رمألا هب يهتنيس هيلع دقاعتلا وأ
 ريغ رارقلا يعناص دي يف ،اًيرادإ اًرارق حبصي
 34.نيلهؤملا

 

  ةمتاخلا

 نم ،ةصاخلا بحسلا قوقح ناكمإب
 يف ةدعاو نوكت نأ ،ةيرظنلا ةيحانلا
 ةيحانلا نم اهنكل ،فورظلا ضعب
 نم ديزملا ىلع بّترتت ،نانبل يفو ةيلمعلا
 .دوعولا نم رثكأ تايبلسلاو تارثعلا

 وأ لمع ةطخ ىلع ضوافتي مل نانبلف
 دقو دعب يلودلا دقنلا قودنص عم ذاقنإ
 ةطخ نودب هنويد دادس نع فّلخت

 مّدقت .نينئادلا عم تاضوافم نودبو
 نم اًريبك اًغلبم ةصاخلا بحسلا قوقح

 ثيح ،ةمكحب نانبل هفظوي نل لاملا
 ذخألا ىلع ؤطابتلا دّمعتت ةموكحلا تناك
 لاط يتلا ةيرورضلا تاحالصإلاب
 ىلإ اًضيأ ضارتفالا اذه دنتسيو .اهراظتنا
 عنص هنم يناعي يذلا "قفألا قيض"
 نم مغرلا ىلع نانبل يف تاسايسلا
 وعناص لصاويس .ةبيصعلا تاقوألا
 داتعملاك مهلامعأب مايقلا تاسايسلا

 
33 
https://www.annd.org/en/publications/details/an-
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 ىتح اهتايطايتحاو دالبلا دراوم فازنتساو
 نم ًالدب ،دودسم قيرط ىلإ اولصي
 .ةيلكيهلا تاحالصإلا قيبطت يف ريكفتلا
 ةصاخلا بحسلا قوقح نإف ،كلذل

 تصصُخ يذلا ضرغلا جراخ مدختستس
 رطخلا ىوتسم نم ديزتسو هلجأ نم

 ةيفسعتلا ريبادتلا قاطن نمو يونعملا
 .رارقلا عنص ىوتسم ىلع

 

 دراوملا ةصاخلا بحسلا قوقح رفوت نل
 داصتقالا شاعنإ يف ةدعاسملل ةيفاكلا
 وأ رمتسملا هطاطحنا نم ينانبللا
 نم لب ،ةجاحلا بسح ءابولل ةباجتسالا
 ضغب داسفلل ةضرع نوكت نأ حجرملا
 .هيلإ لّوحتتس يذلا لّكشلا نع رظنلا

 ةدافتسالا وأ اهيلع ءاليتسالا متي نأ امإف
 ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةينئابز ضارغأل اهنم
 تاهويرانيسلا نم ةريبك ةمئاق ةّمث
 ةلاح يف ،ثدحت نأ نكمي يتلا ةلوقعملا
 ،نانبلل ةصاخلا بحسلا قوقح صيصخت

34 
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 يلايتحإ ططخم جاتنإ ةداعإ نم اًءدب
 فرصلا رعس قاوسأ نم ةدافتسالاو
 ةبعصلا ةلمعلا ةرداصمل ةيزاوملا
"fresh"، ططخم ليومت ىلإ ًالوصو 
  .فداهلا ريغو حجانلا ريغ معدلا

 

 يف ةصاخلا بحسلا قوقح صيصخت نإ
 ىلع( لجألا ريصق لح ىوس سيل نانبل
 ةادأو لجألا ةليوط لكاشملل )حجرألا

 اًفالخو .بلقتم ٍداصتقال ةبلقتم
 ،ةادألا هذهل جيورتلا اهب متي يتلا ةقيرطلل

 ةيلاخ تسيل ةصاخلا بحسلا قوقح نإف
 ،اًمامت ةطورشم ريغ تسيلو نويدلا نم
 ةيناكمإو يمخضت ريثأت اهل نوكيس لب
 ،ةينانبللا ةريللا ةميق ضافخنا نم ةدايزلل

 ىتح رثأتلا عيرس نانبل حبصأ نيح يف
 لّيخت بعصيس ،كلذل .ةفيفط تامدصب
 يف قفارملا هذهل حجان مادختسا يأ
 ةدرجملا ةعيبطلا ىلع دّكؤي اذهو ،دالبلا

 ،)يبلسلا ىنعملاب( "ةياغلل ةفاّفش" ةادأل
 ىلع اهذيفنت بعصلا نم لعجي ام

  .ينطولا ىوتسملا

 

 يأ جاردإ نإف ،ادج ضماغ نهكتلا نأ امب
 نأ يغبني ةديدج ةصاخ بحس قوقح
 نمو لخادلا نم ةّداج ريبادتب نرتقي

 اهفيظوت نامضل يلودلا دقنلا قودنص
 ةلءاسملاو ةيفافشلا زيزعت لظ يف
 اّضيأ يرورضلا نم .حيحصلا قيرطلا يفو
 بحسلا قوقح ىلع دامتعالا مدع

 يتلا تامزألا نم نانبل ذاقنإ يف ةصاخلا
 ،COVID-19 ةمزأ كلذ يف امب ،هقرغت
 ةطخ عضو ىلع كلذ نم ًالدب زيكرتلا نكل

 دعاست يلكلا داصتقالل ةحضاو ةيلكيه

 تارارق ذاختا يف ةينانبللا تاطلسلا
 لجألا ةليوط لولحل ةيجيتارتسا

 ءانب اهنأش نم يتلاو ،ةمادتسمو
 قوقح تاصصخمل مزاللا ساسألا
 تالخدتلاو ةيلبقتسملا ةصاخلا بحسلا
 .ةحجان نوكتل ةلثامملا ةيبنجألا

 


