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وســط  الخطــوة  تلــك  وجــاءت 
لتخفيــف  الحكومــة  مســاعي 
الضغــوط املاليــة الواقعــة عليهــا مــع 
ارتفــاع االلتزامــات املاليــة املســتحقة 
عليهــا، وللحيلولــة أيضــاً دون تــآكل 
ــح  ــط ش ــة وس ــات الدولي االحتياطي
النقــد األجنبــي، غــر أن  مصــادر 
ــيفرض،  ــود س ــم الوق ــع دع ــرار رف ق
ــاء  ــر، أعب ــب آخ ــن جان ــة م ال محال
ــن. ــى اللبناني ــدة ع ــية جدي معيش

قرار فجائي 
)البنــك  لبنــان  مــرف  اتخــذ 
ــطس،  ــاين( يف 12 أغس ــزي اللبن املرك

قــراراً، تــم العــدول عنــه الحقــاً، يقــي بالتخــي عــن تقديــم 
ســعر رصف تفضيــي لــواردات الوقــود، بحيــث يتــم اســتراد 
الوقــود مــن الخــارج، وفــق ســعر الــرف الســائد يف الســوق 
املــوازي، والــذي يتجــاوز حاجــز الـــ 20 لــرة حاليــاً، مــا يعني 

ــة. ــاً وبصــورة فجائي ــود نهائي ــة للوق ــم الدول ــاء دع إلغ

وقــد رهــن مــرف لبنــان، وفــق بيــان صــادر عنــه، 
ــي  ــود بالســعر املرجع ــل واردات الوق ــودة متوي إمكانيــة ع
ــن  ــون م ــدور قان ــدوالر، بص ــل ال ــرة مقاب ــابق 3900 ل الس
الربملــان يســمح بتمويــل االســتراد مــن االحتياطــي اإللزامــي، 
والــذي يُقــدر بنحــو 14 مليــار دوالر، وهــو إجــراء لــن يوافــق 
عليــه البنــك، عــى األرجــح، تحــت أية ظــروف نظــراً لخطورته 
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قــررت حكومــة تصريــف األعمــال فــي لبنــان، فــي 21 أغســطس الجــاري، رفــع الدعــم الحكومــي للوقــود 
جزئيــًا، بحيــث ســيتم اســتيراد الوقــود بســعر مرجعــي جديــد قــدره 8 آالف ليــرة، أي ضعــف المعــدل الســابق 
البالــغ 3900 ليــرة، وبمــا يمثــل خطــوة مبدئيــة فــي طريــق اإلصــاح االقتصــادي، والتخلــص مــن سياســة 

الدعــم التــي تبنتهــا الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة. 

اشرتاطات جوهرية:
هل تتجه احلكومة اللبنانية إللغاء دعم الوقود قريبًا؟

اشــتراطات جوهريــة: هــل تتجــه الحكومــة اللبنانيــة إللغــاء دعــم الوقــود قريبــًا؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1315، 24 أغســطس 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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إثر تفشي جائحة كورونا.
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البالغــة. ولعــل هنــاك ظروفــاً ماليــة ونقديــة دفعــت املــرف 
لتبنــي ذلــك اإلجــراء، تتمثــل يف التــايل:

1- اســتنزاف االحتياطيــات الدوليــة: أدت سياســة دعــم 
الســلع األساســية، مبــا يف ذلــك الوقــود والــدواء والقمــح 
وغرهــا، والتــي تقــوم عــى تحديــد أســعارها الســوقية، 
بنــاء عــى ســعر رصف تفضيــي لالســتراد يقــل عــن الســعر 
الســائد يف الســوق، ملضاعفــة حجــم املســحوبات مــن رصيــد 
احتياطيــات النقــد األجنبــي لــدى البنــك املركــزي، الســيا يف 
ظــل ارتفــاع التزامــات الديــون الخارجيــة وفوائدها املســتحقة 
عــى الحكومــة اللبنانيــة. وقــد بلغــت االحتياطيــات الدوليــة 
ــار  ــه 23.3 ملي ــا قيمت ــارج( م ــب بالخ ــاب الذه )دون احتس
دوالر يف فربايــر املــايض، أي برتاجــع ســنوي كبــر بلــغ %35.6. 

البنــك  رأى  اإللزامــي:  االحتياطــي  اســتخدام  2- خطــورة 
تــآكل  ظــل  يف  الخطــورة،  مــن  أنــه  اللبنــاين  املركــزي 
ــي، اللجــوء الســتخدام االحتياطــي  ــد األجنب ــات النق احتياطي
اإللزامــي )وهــو نســبة مئويــة مــن ودائــع املصــارف الخاصــة 
ــان(، حيــث إنهــا  ــة تــودع لــدى مــرف لبن ــة األجنبي بالعمل
متثــل الحائــط األخــر لتعزيــز املوقــف املــايل للبنــك والدولــة 
اللبنانيــة بشــكل عــام. ويحظــر القانــون اللبنــاين اســتخدامها 

ــان.  ــل الربمل ــن قب ــع م ــدور ترشي ــة ص إال يف حال

3- وقــف هــدر الدعــم الحكومــي: يتــرب جــزء ليــس بقليل 
ــان  ــية يف لبن ــلع األساس ــه للس ــي املوج ــم الحكوم ــن الدع م
ــه يجــرى  لغــر مســتحقيه. ويؤكــد املســؤولون اللبنانيــون أن
ــان إىل  ــود املدعــم مــن لبن ــرة مــن الوق ــات كب ــب كمي تهري
الســوق الســوري عــرب املنافــذ غــر الرشعيــة؛ لتحقيــق أربــاح 

الســائد  الســعر  فــارق  ظــل  يف 
البلديــن. بــن  للوقــود 

تحرير جزئي
فاجــأ قــرار مــرف لبنــان برفــع 
ــاً عــن الوقــود مختلــف  الدعــم كلي
الفاعلــة  السياســية  األطــراف 
الرئاســة  ذلــك  يف  مبــا  اللبنانيــة، 
تريــف  وحكومــة  اللبنانيــة، 
ــان  ــة حس ــة برئاس ــال اللبناني األع
القــرار،  رفضــا  واللذيــن  ديــاب، 
مــن  العديــد  إليهــا  وانضــم 
املمثلــة  السياســية  التيــارات 
اللبنانيــة،  الطوائــف  ملختلــف 
ال  ســيؤدي،  أنــه  إيــاه  معتربيــن 
محالــة، لتدهــور األوضــاع املعيشــية 
األزمــة  تفاقــم  وســط  للبنانــن، 

البــالد.  يف  االقتصاديــة 

ويف هــذا الصــدد، رأت الحكومــة اللبنانيــة، ويؤيدهــا 
مختلــف التيــارات السياســية، أن توقيــت القــرار خاطــئ 
بشــكل كبــر، حيــث ال يراعــي واقــع األزمــة املعيشــية 
ــة  ــق أي ــتبق تطبي ــان، ويس ــا لبن ــر به ــي مي ــة الت واالجتاعي
إجــراءات تعويضيــة للفئــات الهشــة املحتمــل تأثرهــا بشــدة 
ــف  ــة تري ــوي حكوم ــت تن ــا كان ــود، في ــع ســعر الوق برف
األعــال تطبيــق مــا يعــرف بالبطاقــة التموينيــة، وهــي عبــارة 
عــن دعــم عينــي ســيقدم لــأرس الفقــرة، مــن أجــل امتصــاص 

ــية.  ــلع األساس ــن الس ــم ع ــع الدع ــات رف تداعي

ــة أن  ــة اللبناني ــام الرئاس ــر أم ــن مف ــاك م ــن هن ومل يك
تطالــب مــرف لبنــان للتشــاور حــول القــرار، الــذي أدى إىل 
تصاعــد االحتجاجــات الشــعبية، وقطــع الطــرق مــن جانــب 
املواطنــن تعبــراً عــن غضبهــم. وبــدوره، عقــد الرئيــس 
ــم مــرف  ــع حاك ــاً عاجــالً م ــون اجتاع ــاين ميشــال ع اللبن
لبنــان ريــاض ســالمة بحضــور كل مــن وزيــري املاليــة والطاقة 

مــن أجــل مراجعــة القــرار.  

ــادات السياســية الواســعة  ــل، تحــت وطــأة االنتق وبالفع
واالحتجاجــات الشــعبية، تراجــع مــرف لبنــان عــن سياســة 
التحريــر الــكي لســعر رصف اســتراد الوقــود، وتــم التوصــل 
لتســوية مــع الحكومــة، يف 22 أغســطس، ســيقوم مبقتضاهــا 
ــدد بـــــ  ــعر مح ــد س ــود عن ــل واردات الوق ــرف بتموي امل
16.5 ألــف لــرة مقابــل الــدوالر، بينــا ســتطرحه الحكومــة 
ــدوالر،  ــرة لل ــدره 8 آالف ل ــد ســعر مرجعــي ق باألســواق عن
وســتتحمل األخــرة الفــارق بــن الســعرين. وســيقوم املــرف 

القرار أحادي من قبل حاكم مصرف 
لبنان المركزي، ومخالف لقرارات 

الحكومة ولقوانين البرلمان 

القرار مخالف للقوانين، ويهدد 
اللبنانيين في حياتهم ومعيشتهم 

اليومية

الحزب السوري القومي االجتماعي التيار الوطني الحر

قرار يعارض السياسات التي ينتهجها 
البرلمان والحكومة، ويفاقم من الضغط 

المعيشي على المواطنين اللبنانيين

حزب الله

عقد مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه 
بري جلسة مفتوحة لمناقشة اإلجراء 

المناسب لمواجهة نقص الوقود

مجلس النواب
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بتمويــل واردات الوقــود ملــدة 
شــهر واحــد بحــد أقــى 225 
نهايــة  حتــى  دوالر  مليــون 

املقبــل. ســبتمرب 

ارتدادات محتملة
الدعــم  رفــع  قــرار  يعــد 
الحكومــي للوقــود أخــف رضراً 
بالنســبة للمواطنــن اللبنانيــن، 
ــاً،  مــن حالــة إلغــاء الدعــم نهائي
وخضعــت أســعاره نهائيــاً لقــوى 
ــة حــال  ــه عــى أي الســوق. ولكن
ســيرتك تداعيــات ســلبية عــى 
والتــي  االقتصــادي،  الصعيــد 

يتمثــل أبرزهــا فيــا يــي:

أســعار  يف  قيــايس  ارتفــاع   -1
أســعار  ارتفعــت  الوقــود: 
البنزيــن والديــزل والغــاز املنــزيل، 

ــاً،  ــود جزئي ــم الوق ــة دع ــة اللبناني ــت الحكوم ــد أن رفع بع
بنســب تراوحــت بــن 53% و 73%، وهــي مرشــحة للصعــود 
بشــكل أكــرب بالســوق الســوداء املنتــرشة يف لبنــان منــذ شــهور 

ــود.  ــح الوق ــة ش ــة أزم ــة، نتيج طويل

2- ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات: مــن املتوقــع أن يــؤدي 
ــل  ــف نق ــة يف تكالي ــادة موازي ــود إىل زي ــاع أســعار الوق ارتف
ــاع  ــى ارتف ــدوره ع ــينعكس ب ــذي س ــركاب، وال ــع وال البضائ
أســعار الســلع والخدمــات بالســوق اللبنــاين، أي مبعنــى 
ــالد،  ــة يف الب ــد مــن حــدوث موجــات تضخمي ــة مزي احتالي

ــام 2020.  ــو 84.9% ع ــم نح ــدل التضخ ــغ مع ــد أن بل بع

ــع الدعــم الحكومــي  ــر: يفــرض رف ــادة معــدالت الفق 4- زي
للوقــود أعبــاء ماليــة جديــدة عــى املواطنــن اللبنانيــن، 
الذيــن يواجهــون واقعــاً معيشــياً صعبــاً يف الفــرتة األخــرة، ما 
أبقــى قطاعــاً واســعاً منهــم تحــت خــط الفقــر. وقــد ارتفعــت 
نســبة الفقــراء مــن ســكان لبنــان لتصــل إىل نحــو 55% خــالل 
عــام 2020، مقارنــة بحــوايل 28% عــام 2019، وفقاً لحســابات 
لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة واالجتاعيــة لغــرب آســيا 

“اإلســكوا”. 

5- أعبــاء ماليــة حكوميــة: يســاهم القــرار األخــر، مــن دون 
ــة،  ــى الحكوم ــة ع ــة الواقع ــاء املالي ــف األعب ــك، يف تخفي ش
ــد  ــات النق ــع الحتياطي ــآكل الري ــن الت ــك م ــيبطئ كذل وس
ــإن  ــك، ف ــم ذل ــان. ورغ ــرف لبن ــوزة م ــي بح ــي الت األجنب
ــص  ــو التخل ــة ه ــة العام ــط املالي ــو ضب ــب نح ــج األنس النه
ــة 3  ــنوياً قراب ــتهلك س ــذي يس ــاً، وال ــود كلي ــم الوق ــن دع م

مليــارات دوالر، أي نصــف املخصصــات الحكوميــة لدعــم 
ــية.  ــلع األساس الس

تحرير كلي 
كــا ذكــر آنفــاً، رمبــا ال تســتطيع حكومــة تريــف األعــال 
إلغــاء دعــم الوقــود، يف ظــل الظــروف السياســية واالقتصاديــة 
الراهنــة. ولكــن ســيظل هــذا القــرار حــارضاً يف ذهــن صانــع 
القــرار اللبنــاين يف املســتقبل القريــب، والــذي ســيتوقف 
ــارات ميكــن توضيحهــا عــى النحــو  تطبيقــه عــى عــدة اعتب

التــايل:

1- برنامــج اإلصــاح االقتصــادي: يبــدو الســبيل األمثــل 
ــة  ــة تشــكيل حكوم ــة الراهن ــة االقتصادي للخــروج مــن األزم
جديــدة تعــي رضورة وحتميــة اإلصــالح االقتصــادي، وتضعــه 
كأولويــة عــى عاتقهــا. ويــرى البنــك الــدويل أن التقاعــس عــن 
تنفيــذ السياســات اإلصالحيــة، مبــا يف ذلــك رفــع الدعــم عــن 
الســلع األساســية، ميثــل تهديــداً مبزيــد مــن تدهــور األوضــاع 
يف لبنــان. وقــد رهــن رشكاء لبنــان تقديــم مســاعدات ماليــة 

عاجلــة لهــا، بتقديــم برنامــج إصــالح اقتصــادي. 

2- تأمــن احتياجــات الســوق: يدعــم وجــود إمــدادات كافيــة 
مــن الوقــود بالســوق اللبنــاين، أيــة حكومــة لبنانيــة ترغــب 
ــإن  ــك، ف ــود. وتفســراً لذل ــم الوق ــاء دع ــرار بإلغ يف اتخــاذ ق
ــاين، يدعــم  ــر معــروض كاٍف مــن الوقــود بالســوق اللبن تواف
ثقــة اللبنانيــن يف نزاهــة ومصداقيــة إجــراء إلغــاء دعــم 
ــة. ومــن  الوقــود، كــا ســيجنب نشــوء ســوق ســوداء موازي
هنــا، ميكــن توفــر احتياجــات الســوق اللبنــاين مــن الوقــود، 
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ــن:  مــن خــالل مصدري

ــود  ــر الوق ــب توف ــة: يتطل ــوارد املحلي ــى امل ــاد ع أ- االعت
وجــود ضانــات مــن مــرف لبنــان لتوفــر التمويــل الــالزم 
ــة  ــل سياس ــد يف ظ ــر مؤك ــر غ ــو أم ــود، وه ــواردات الوق ل
املــرف للحفــاظ عــى االحتياطيــات الدوليــة، وتــاليش تآكلهــا 

ــع.    الري

ب- املســاعدات الدوليــة واإلقليميــة: بإمــكان الحكومــة 
ــف الــرشكاء  ــي ستشــكل، أن تبحــث مــع مختل ــة، الت اللبناني
الدوليــن يف الحصــول عــى مســاعدات عاجلة للنقــد األجنبي، 
ــى مســاعدات  ــية، أو الحصــول ع ــواردات األساس ــل ال لتموي

ــي قصــر األمــد.  وقــود وفــق برنامــج زمن

الحكومــة  عــى  ينبغــي  الســوداء:  الســوق  محــارصة   -3
ــوق  ــارصة الس ــش، مح ــوات الجي ــع ق ــاون م ــة، بالتع اللبناني
ــا  ــود، مب ــب الوق ــات تهري ــك عملي ــل، وكذل ــوداء بالداخ الس
ــود.  ــائدة للوق ــعار الس ــوق، واألس ــتقرار الس ــى اس ــل ع يعم

والخالصــة، ميكــن القــول إنــه مــن املتوقــع أن تقــوم 
الحكومــة اللبنانيــة املقبلــة بتبنــي سياســة إلغــاء دعــم 
ــدة  ــر ع ــك تواف ــب ذل ــن يتطل ــل، ولك ــكل كام ــود بش الوق
ــكايف بالســوق، ومــا يرتبــط  رشوط، منهــا توفــر املعــروض ال
بذلــك مبحــارصة الســوق الســوداء، فيــا يتعــن أن يتــم قــرار 
اإللغــاء عــى عــدة مراحــل، مبــا ميكــن فئــات الشــعب اللبنــاين 

ــتقبالً.  ــه مس ــل تداعيات ــن تحم م
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