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ــاط  ــى النش ــلباً ع ــان س ــود يف لبن ــص الوق ــة نق ــرت أزم أث
ــات  ــتطع القطاع ــث مل تس ــراً، حي ــان مؤخ ــادي يف لبن االقتص
الرئيســية، مبــا يف ذلــك النقــل والصناعــة الحصــول عــى 
احتياجاتهــا مــن الديــزل واملــازوت، مــا جعلهــا تعمــل بأقــل 
ــداً  ــك تهدي ــن دون ش ــك م ــل ذل ــا، وميث ــف طاقته ــن نص م

ــاس.  ــور باألس ــاين املتده ــاد اللبن ــاً لالقتص حيوي

ــالد وســط اضطــراب األوضــاع  ــود يف الب ــأيت شــح الوق وي
االقتصاديــة مــع نقــص النقــد األجنبــي الــالزم الســترياد 
الــواردات األساســية، يضــاف إىل ذلــك تفاقــم مشــكلة تهريــب 
غــري  املعابــر  عــر  الســورية  األرايض  إىل  املدعــم  الوقــود 

ــة.  الرشعي

وعملــت حكومــة ترصيــف األعــال برئاســة حســان 
ديــاب عــى احتــواء األزمــة مــن خــالل فتــح خطــوط ائتانيــة 
الســترياد الوقــود، وعــى نحــو قــد يخفــف مــن وطــأة األزمــة 
مؤقتــاً، غــري أنهــا لــن تحلهــا نهائيــاً طاملــا اســتمر تعرث تشــكيل 
حكومــة جديــدة، التــي يُعــول عليهــا املجتمــع الــدويل إلجــراء 
اإلصالحــات االقتصاديــة الالزمــة إلنقــاذ االقتصــاد اللبنــاين مــن 

أزماتــه املتتاليــة. 

أزمة حادة
تفاقمــت أزمــة نقــص الوقــود يف لبنــان يف اآلونــة األخــرية، إذ 
مل تتمكــن غالبيــة القطاعــات الحيويــة يف البــالد مبــا يف ذلــك 
النقــل والصناعــة مــن الحصــول عــى احتياجاتهــا مــن الديــزل 
واملــازوت، مــا يهــدد بتعطــل الحيــاة االقتصاديــة يف البــالد. 
وتتزامــن هــذه املشــكلة مــع االضطــراب االقتصــادي الشــديد 
ــة  ــرية اللبناني ــة الل ــتمر لقيم ــوط املس ــراً بالهب ــالد، تأث يف الب
أمــام الــدوالر، ومــا يتصــل بهــا مــن أزمــة املصــارف اللبنانيــة 

وتــآكل قيمــة مدخــرات املودعــن.  

محطــات  أمــام  الســيارات  اصطفــاف  مشــهد  وبــات 
التمويــن لســاعات طويلــة، للحصــول عــى احتياجاتهــم مــن 
البنزيــن، معتــاداً يف األســابيع األخــرية، يف حــن أن كثــرياً مــن 
املصانــع واملخابــز تعمــل حاليــاً بأقــل مــن نصــف طاقتهــا يف 
ظــل نقــص الديــزل واملــازوت. كــا دفعــت أزمــة الوقــود إىل 
ــاء  ــاء لبنــان عــى توفــري الكهرب تراجــع قــدرة مؤسســة كهرب
لتصــل ســاعات التقنــن يف بعــض مــن املناطــق إىل أكــرث مــن 
20 ســاعة يوميــاً، وباملثــل قوضــت األزمــة مــن دور املولــدات 

ــة.  ــة الحكومي ــل فعــال للمحطــات الكهربائي الخاصــة كبدي
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يعانــي لبنــان أزمــة اقتصاديــة طاحنــة كان آخــر فصولهــا النقــص الحــاد فــي الوقــود، والــذي زاد مــن تــردي 
األوضــاع االقتصاديــة المتدهــورة أصــًا، ويهــدد بإغــاق العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة مثــل المصانــع 

والمخابــز.

شروط التعايف:
إىل أين تتجه أزمة الوقود يف لبنان؟

شــروط التعافــي: إلــى أيــن تتجــه أزمــة الوقــود فــي لبنــان؟، تقديــرات المســتقبل، العــدد 1286، 8 يوليــو 2021، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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اللبنانيــة  الكهربــاء  محطــات  قــدرة  تبلــغ  وباألســاس، 
ــن  ــد عــى 65% م ــي بنســبة ال تزي ــا يف 2350 ميجــاوات، م
االحتياجــات الفعليــة للبــالد. ويتــم ســد الفجــوة يف اإلنتــاج عن 
طريــق املولــدات الكهربائيــة التــي تديرهــا الــرشكات الخاصــة، 
وتتلقــى مــن العمــالء رســوماً نظــري التيــار الكهربــايئ الواصــل 

إليهــم. 

ــوداء  ــوق س ــأت س ــوق، نش ــود بالس ــح الوق ــوء ش ويف ض
واســعة يف لبنــان لبيــع املنتجــات، مثــل الديــزل واملــازوت 
ــود األوضــاع  ــث اســتغل موزعــو الوق ــن، حي ــب البنزي إىل جان
الحاليــة وقامــوا بتخزيــن املشــتقات النفطيــة مــن أجــل بيعهــا 

ــتهلكن.  ــة للمس ــعار عالي بأس

ونتيجــة لذلــك، اضطــر أصحــاب املولــدات الخاصــة إىل 
رفــع أســعار تعريفــة الكهربــاء للعمــالء، فيــا حصــل أصحــاب 
الســيارات الخاصــة واملركبــات التجاريــة عــى النزيــن بأســعار 

ــرياً. أعــى مــن الســوق كث

نقــل  ارتفعــت أســعار  الســابقة،  املعطيــات  ويف ضــوء 
ــا  ــة، وم ــابيع املاضي ــت يف األس ــكل الف ــع بش ــراد والبضائ األف
يعــد ضمــن األســباب الرئيســية يف حــدوث موجــة تضخميــة يف 
لبنــان. وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن اســترياد الوقــود يف لبنان عر 

ــرصف  ــا م ــر مبوجبه ــة يوف آلي
ــزي( %85  ــك املرك ــان )البن لبن
مــن تكلفــة االســترياد وفــق 
ســعر الــرصف الرســمي، بينــا 
نســبة  املســتوردون  يدفــع 
وذلــك  املتبقيــة،   %15 الــــــ 
وفــق ســعر الــرصف يف الســوق 
الســوداء الــذي تجــاوز 18 ألفــاً 
يف الفــرة املاضيــة، مــا يعنــي 
أن آثــار تدهــور ســعر الــرصف 
املســتهلكن  عــى  تنعكــس 
النقــل  قطــاع  يف  النهائيــن 

والكهربــاء.

أسباب مختلفة
الوقــود  أزمــة  تنفصــل  ال 
عــن  لبنــان  يف  الراهنــة 
املعطيــات االقتصاديــة الراهنــة 
ميكــن  والتــي  البــالد،  يف 

التــايل: يف  توضيحهــا 

ــة:  ــات الصعب ــص العم 1- نق
شــهور  منــذ  لبنــان  تعــاين 
العمــالت  يف  نقصــاً  طويلــة 
الســترياد  الالزمــة  الصعبــة 
الــواردات األساســية، وذلــك يف ظــل جائحــة كورونــا وانخفــاض 
ــواردة إليهــا، عــى نحــو اضطــر البنــك  ــة ال املســاعدات الدولي
املركــزي للســحب مــن االحتياطيــات الدوليــة لتوفــري نقــد 
ــبب يف  ــا تس ــدواء، م ــح وال ــود والقم ــترياد الوق ــي الس أجنب
ــو 23.9  ــر 2021 نح ــت يف يناي ــة ووصل ــرية رسيع ــا بوت تآكله

 .%35.6 بنســبة  ســنوي  وبراجــع  مليــار دوالر، 

ومــن املتوقــع أن تشــدد األزمــة االقتصاديــة الحاليــة يف 
ــابق،  ــت س ــي وق ــم. فف ــع الدع ــة لرف ــت الحكوم ــال اتجه ح
حــذر مــرصف لبنــان مــن أن دعــم الســلع األساســية ســينتهي 
عندمــا يصــل الحــد األدىن اإللزامــي لالحتياطــي عنــد 17 مليــار 
دوالر، داعيــاً الحكومــة إىل ترشــيد الدعــم، ويــأيت ذلــك وســط 
ــث  ــراً، حي ــية مؤخ ــة ملســتويات قياس ــرية اللبناني ــاض الل انخف
وصلــت يف الســوق الســوداء نحــو 18 ألــف لــرية للــدوالر 

الواحــد. 

ــل  ــن العوام ــن ضم ــد م ــة: يع 2- تراجــع املســاعدات األجنبي
التــي فاقمــت األوضــاع االقتصاديــة انخفــاض املســاعدات 
ــان بشــدة يف الفــرة املاضيــة يف ظــل  ــواردة إىل لبن ــة ال األجنبي
تعــرث تشــكيل الحكومــة الجديــدة، بعدمــا اســتقالت حكومــة 

البنزين

غاز البترول المسال

وقود الطائرات

زيت الوقود
26.2

%17.04

5.1
%3.32

0.5
%0.33

8.9
%5.79

39.7
%25.81

زيت الغاز والديزل

مشتقات نفطية أخرى

غاز البترول المسالالبنزينزيت الغاز والديزلزيت الوقودوقود الطائراتمشتقات نفطية أخرى

إجمالي استهالك لبنان من المشتقات النفطية
في 2019 (ألف برميل يوميًا)
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إلى أين تتجه أزمة الوقود في لبنان؟

حســان ديــاب بعــد أيــام مــن انفجــار مرفــأ بريوت يف أغســطس 
2020. وكان املجتمــع الــدويل رهــن تقديــم مســاعدات دوليــة 
إىل لبنــان بتشــكيل الحكومــة الجديــدة، وإحــراز تقــدم يف 
ــة النظــام  ــة، ومبــا يف ذلــك إعــادة هيكل اإلصالحــات االقتصادي

ــي. ــم الحكوم املــرصيف، وترشــيد الدع

3- تهريــب الوقــود املدعــوم: أثــار املســؤولون اللبنانيــون 
ــد  ــوريا، يع ــم إىل س ــود املدع ــب الوق ــدة أن تهري ــرات عدي م
مــن العوامــل التــي تســببت يف تفاقــم أزمــة نقــص الوقــود يف 
لبنــان، وتشــري ترجيحــات إىل أن الديــزل واملــازوت واملشــتقات 
األخــرى يتــم تهريبهــا إىل األرايض الســورية عــن طريــق معابــر 
غــري رســمية تابعــة لحــزب اللــه وحركــة أمــل اللتــن تربطهــا 

ــة بالنظــام الســوري.  ــات قوي عالق

الخروج من المأزق
وبهــدف احتــواء األزمــة مؤقتــاً، تعهــد مــرصف لبنــان املركــزي 
ــود  ــترياد الوق ــة الس ــوط ائتاني ــري خط ــو بتوف ــر يوني يف أواخ
عنــد ســعر رصف 3900 لــرية للــدوالر الواحــد، وميثــل ذلــك من 
دون شــك بارقــة أمــل للتخفيــف مــن حــدة األزمــة الراهنــة ولو 
بشــكل مؤقــت، حيــث يوفــر النقــد األجنبــي الــالزم للــرشكات 

املســتوردة واملوزعــن الســترياد الوقــود مــن الخــارج. 

وعــى الرغــم مــن ذلــك اإلجــراء، فــإن توفــري البنــك املركــزي 
ــة،  ــاً للنهاي ــون مضمون ــن يك ــود، ل ــد الوق ــي لبن ــد األجنب النق
الســيا إذا مــا اســتمرت الضغــوط عــى االحتياطيــات الدوليــة. 
ويف هــذا الســياق، رشعــت حكومــة ترصيــف األعــال مؤخــراً 
وزادت  النهائيــن،  للمســتهلكن  الوقــود  أســعار  تحريــر  يف 
أســعار املشــتقات النفطيــة بأكــرث مــن 45% خــالل األســبوعن 
املاضيــن، يف خطــوة متهــد لرفــع كامــل لدعــم الوقود مســتقبالً، 

ــة،  ــح واألدوي ــم القم ــب دع ــة، إىل جان ــف الحكوم ــذي يكل ال
ــارات دوالر ســنوياً، مــا قــد يخفــف الضغــط  نحــو ســتة ملي
عــى االحتياطيــات الدوليــة التــي تتــآكل بوتــرية رسيعــة، ولكنه 
يــؤدي إىل تدهــور األوضــاع االقتصاديــة لرشيحــة واســعة مــن 

الشــعب اللبنــاين.

وحاولــت بعــض التيــارات اللبنانيــة اســتغالل األوضــاع 
االقتصاديــة املضطربــة للبنــان، وقدمــت نفســها كمنقــذ لحــل 
ــة والوقــود عــى األخــص. وقــد كــرر حســن  األزمــة االقتصادي
نــرص اللــه، األمــن العــام لجاعــة حــزب اللــه املدعومــة مــن 
إيــران، إمكانيــة التوســط للحصــول عــى وقــود إيــراين باللــرية 

ــة.  اللبناني

ــة: »نحــن حــزب  ــو املــايض بقول ــه يف يوني ــرص الل ورصح ن
ــة  ــع الحكوم ــاوض م ــران والتف ــه نســتطيع الذهــاب إىل إي الل
ــذا  ــل ه ــن قوب ــود«. ولك ــن الوق ــحنات م ــة ورشاء ش اإليراني
ــان  ــه لبن ــك لتعريض ــيايس، وذل ــي وس ــض حكوم ــرح برف املق
ملخاطــر العقوبــات االقتصاديــة األمريكيــة، إىل جانــب تهديــده 
ــاين  ــاد اللبن ــتطيع االقتص ــر ال يس ــو أم ــة، وه ــيادة اللبناني الس

ــة. ــرة الحالي ــه يف الف ــل تبعات تحم

ــال  ــف األع ــة ترصي ــول إن حكوم ــن الق ــام، ميك ويف الخت
ومــرصف لبنــان، ليســت لديهــا إال خيــارات محــدودة للغايــة 
لحــل أزمــة الوقــود، مــا قــد يرشــح األزمــة لالســتمرار يف الفــرة 
املقبلــة، مبــا يســتتبعه ذلــك مــن انعكاســات اقتصاديــة وخيمة، 
تزيــد مــن معانــاة اللبنانيــن ويضعــف مــن املســتوى املعيــي 
لهــم. ويبــدو الحــل األمثــل يف تشــكيل حكومــة لبنانيــة جديــدة 
بــأرسع وقــت، وأن تقــوم هــذه الحكومــة باتخــاذ اإلصالحــات 
v ــب ــاين، إىل جان ــاد اللبن ــاذ االقتص ــة إلنق ــة الواجب االقتصادي

تســهيل الحصــول عــى الدعــم الــدويل. 
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