
موجز

 ٢٠٢٠ يونيو/حزيران   ٩

الر�سائل الرئي�سية

•   كان لبنان يعاين من اأزمة اقت�ضادية حادة ما قبل كورونا، وجاءت اجلائحة لتفاقم الو�ضع. 

نا�ضدت احلكومة �ضندوق النقد الدويل )IMF( لإنقاذها ماليًا، ولكنها تتعر�ض حاليًا خلطر 

املعاناة من نق�ض يف الأغذية.

•   ا�ضتمر ن�ضاط التنقيب عن النفط والغاز يف ظل اإجراءات الإغالق، ولكن يف اأبريل/ ني�ضان اأكدت 

احلكومة اأن �رشكة توتال مل تعرث على غاز ميكن ا�ضتغالله جتاريًا اأثناء حفرها لأول بئر للنفط 

والغاز يف لبنان.

•   يف نهاية �ضهر مايو/ اآيار، اأّجلت وزارة الطاقة جولة الرتاخي�ض الثانية يف لبنان للمرة الثالثة، 

حيث �ضاقت انخفا�ض اأ�ضعار النفط ووباء فريو�ض كورونا كاأ�ضباب رئي�ضية لذلك. ومع ذلك، فمن 

غري املُرّجح اأن يتمكن لبنان من اإبرام �ضفقات جيدة مع اأي م�ضتثمرين حمتملني ب�ضبب اأو�ضاعه 

القت�ضادية وال�ضيا�ضية واملالية ال�ضعبة.

•   يدفع لبنان ثمنًا باهظًا للنفط والديزل امل�ضتورد لتوليد الكهرباء. اإذا ا�ضتمر لبنان يف تخطيط 

�ضيا�ضة الطاقة لديه حول احتمال اكت�ضاف موارد جديدة للنفط والغاز بدًل من التحّول اإىل 

م�ضادر الطاقة املتجددة، فمن املُرّجح اأن يوؤدي ذلك اإىل تفاقم م�ضاكل البلد املالية.

موجز باالآثار االقت�سادية لوباء فريو�س كورونا

يواجه لبنان اأ�ضواأ اأزمة اقت�ضادية مرت به منذ عقود. يعود جزء كبري من الأزمة اإىل ما قبل جائحة 

فريو�ض كورونا، ولكن اجلائحة قّو�ضت احتمالت النتعا�ض القت�ضادي يف لبنان. فقدت اللرية اللبنانية 

اأكرث من ثلثي قيمتها منذ يناير/ كانون الثاين 2020، واأ�ضبح الحتياطي من الدولر الأمريكي حمدودًا 

للغاية لدرجة اأن البنوك قّيدت عمليات ال�ضحب. ف�ضل لبنان يف اإجراء اإ�ضالحات اقت�ضادية وكبح الف�ضاد 

يعني قيام املُقر�ضني الدوليني بتقلي�ض دعمهم، ما يرتك خطة البلد لالنتعا�ض غري ُمّولة اإىل حد كبري. 

جُتري احلكومة اللبنانية حاليًا مناق�ضات مع �ضندوق النقد الدويل ب�ضاأن خطة اإنقاذ مايل تقدر قيمتها 

مبليارات الدولرات.

ا�ضتجابًة جلائحة فريو�ض كورونا، نفذ لبنان جمموعة من اإجراءات الإغالق، مبا يف ذلك فر�ض قيود على 

معظم الأعمال التجارية، واإغالق املدار�ض، واحلد من حركة اجلمهور. يف اأواخر اأبريل/ ني�ضان، عندما 

ارتفع عدد حالت فريو�ض كوفيد-١٩، علقت البالد جهودها الرامية لتخفيف حالة الإغالق تدريجًيا 

واإعادة تفعيل بع�ض الأن�ضطة القت�ضادية. ُيعيد لبنان الآن حماولة تخفيف حالة الإغالق.

يف 20 مايو/ اآيار، قال رئي�ض الوزراء، يف مقال له  ب�ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت،، اإن لبنان يتجه نحو اأزمة 

غذائية كبرية.

لتاأثري االأّويل  التقييم  لبنان: 

القطاع  على  كورونا  فريو�س  جائحة 

املوارد حوكمة  وق�سايا  اال�ستخراجي 

هايتيان لوري 

هذه واحدة من �ضل�ضلة 

الإحاطات الُقطرية التي 

اأعدها معهد حوكمة املوارد 

الطبيعية )NRGI( لتلخي�ض 

الو�ضع الراهن ب�ضاأن وباء 

كورونا واآثاره القت�ضادية. 

يخ�ضع التحليل الذي تت�ضمنه 

هذه ال�ضل�ضلة للتغرّيات يف 

الأو�ضاع، وقد يجري حتديثه 

يف الوقت املالئم.

https://www.nytimes.com/2020/05/10/world/middleeast/lebanon-economic-crisis.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-52637725
https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/20/lebanese-prime-minister-coronavirus-is-pushing-lebanon-toward-major-food-crisis/
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/collection/country-assessments-coronavirus-pandemic-economic-crisis
https://resourcegovernance.org/analysis-tools/collection/country-assessments-coronavirus-pandemic-economic-crisis
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التاأثري على قطاع النفط والغاز

مل توؤثر الإجراءات التي اتخذتها احلكومة اللبنانية ب�ضاأن جائحة فريو�ض كورونا على اأن�ضطة احلفر 

يف اأول بئر للنفط والغاز يف لبنان، واملعروفة با�ضم بيبلو�ض-١ يف القطاع البحري رقم 4. على العك�ض 

لة توتال من اإجراءات الإغالق و�ضمحت لها مبوا�ضلة العمل  من ذلك، اأعفت احلكومة ال�رشكة املُ�ضغِّ

مع اللتزام بالحتياطات التي اتخذتها ال�ضلطات املحلية ملنع انت�ضار الفريو�ض يف �ضفينة احلفر. يف 27 

اأبريل/ ني�ضان، اأكد وزير الطاقة اأنه مل ُيعرث على غاز ميكن ا�ضتغالله جتاريًا يف بئر القطاع رقم 4.

تتمثل اخلطوة التالية يف قيام �رشكة توتال بحفر بئر ا�ضتك�ضايف يف القطاع رقم ٩، والذي يقع جنوب 

بريوت، بحلول نهاية 2020/ اأوائل 202١. قبل الإغالق، كانت توتال تعمل على تقييم الأثر البيئي 

)EIA( للقطاع رقم ٩. يتطلب القانون اللبناين من ال�رشكة جدولة امل�ضاورات العامة يف املناطق ذات 
ال�ضلة كجزء من عملية تقييم الأثر البيئي. كان من املتوقع اإجراء امل�ضاورات يف منت�ضف العام، ول 

ينبغي ال�رشوع يف اأي اأن�ضطة للحفر بدون اإجراء امل�ضاورات العامة. ل يزال من غري الوا�ضح ما اإذا كان 

بالإمكان اإجراء امل�ضاورات يف غ�ضون الإطار الزمني املتوقع. اإذا مل يت�ضّن ذلك، فمن املحتمل تاأخري تاريخ 

بدء احلفر. يجري حاليًا النظر يف اإجراء ا�ضت�ضارة عن بعد. يف 3١ مايو/ اآيار، اأّجلت وزارة الطاقة جولة 

الرتاخي�ض الثانية يف لبنان للمرة الثالثة، حيث �ضاقت انخفا�ض اأ�ضعار النفط ووباء فريو�ض كورونا 

كاأ�ضباب رئي�ضية لذلك. مل حتدد الوزارة موعدًا نهائيًا جديدًا )كما فعلت مع اإعاليْن التاأجيل ال�ضابقني( 

ولكنها قالت اإنها تتوقع ا�ضتكمال جولة الرتاخي�ض الثانية قبل نهاية عام 202١. يف يناير/ كانون 

الثاين، غرّيت هيئة اإدارة قطاع البرتول اللبنانية املوعد النهائي الأ�ضلي من 3١ يناير/ كانون الثاين اإىل 

30 اأبريل/ ني�ضان لل�ضماح لل�رشكات الدولية مبزيد من الوقت لتقدمي طلباتها. بعد ذلك غريت الهيئة هذا 

املوعد اإىل ١ يونيو/ حزيران ب�ضبب الوباء.

ومع ذلك، فاملربرات املُقّدمة للتاأجيل ل حتكي الق�ضة كاملًة. حتى بدون جائحة فريو�ض كورونا 

وانخفا�ض اأ�ضعار النفط، من غري املُرّجح اأن يتمكن لبنان من احل�ضول على �ضفقات جيدة من امل�ضتثمرين 

الدوليني، وذلك ب�ضبب الظروف ال�ضيا�ضية والقت�ضادية واملالية ال�ضيئة يف البلد.

التاأثري على ق�سايا حوكمة املوارد الطبيعية

بالنظر اإىل الو�ضع القت�ضادي ال�ضعب، لن يكون هناك تركيز ُيذكر من اجلمهور على حوكمة النفط 

والغاز؛ حيث ان�ضّب تركيز النا�ض على الأزمة املبا�رشة. ب�ضبب تاأجيل جولة الرتاخي�ض الثانية  ل جمال 

ل�رشكات النفط الدولية بتقدمي طلبات للح�ضول على رخ�ض ال�ضتك�ضاف والنتاج، قد يكون من املرحج 

ان يطرح مبداأ اإن�ضاء �رشكة نفط وطنية لتعزيز تطوير قطاع النفط والغاز بغ�ض النظر عن الظروف 

القت�ضادية العاملية. لذا من املهم اأن تكون منظمات املجتمع املدين التي تعمل يف القطاع ال�ضتخراجي 

متيقظة ملخاطر اتخاذ القرار لدى ال�ضلطات يف ذلك الوقت وم�ضتعدة ملناق�ضات حول اإن�ضاء �رشكة نفط 

وطنية رغم جميع التحديات التي جتلبها مثل هذه اخلطوة.

تدعم  منظمة "ان�رش ما تدفع" الدولية غري احلكومية منظمات املجتمع املدين لالنخراط يف مبادرة 

ال�ضفافية يف جمال ال�ضناعات ال�ضتخراجية )EITI( يف لبنان. واملبادرة هي منظمة عاملية تن�رش تقارير 

�ضنوية عن ال�ضفافية يف قطاع النفط والغاز والتعدين وتقدم اقرتاحات حول حت�ضني حوكمة قطاع 

ال�ضتخراج يف البلدان. عملية انخراط لبنان يف مبادرة ال�ضفافية بطيئة ومل ُتنّفذ بعد كل اخلطوات ل�ضيما 

انتخاب منظمات املجتمع املدين مثليهم يف  جمل�ض اأ�ضحاب امل�ضلحة وال�ضباب عديدة ولكن اليوم 

الو�ضع القت�ضادي واجلائحة يوؤثران على امل�ضار ول�ضك ان الزخم حول عملية EITI انخف�ض قليال بعد 

النتائج ال�ضلبية للحفر يف القطاع رقم 4.

النظرة امل�ستقبلية

اليوم قطاع النفط والغاز يف لبنان افاقه غري موؤكدة. نتائج القطاع رقم 4 جاءت �ضلبية، اأجلت احلكومة 

جولة الرتاخي�ض الثانية حتى نهاية عام 202١. ا�ضبح الرتكيز على القطاع رقم ٩ واي تاأخري يف هذه 

الرقعة يعني تاأخر للقطاع ككل، والخطر اذا قررت ال�رشكات الن�ضحاب من لبنان ب�ضبب النهيار 

القت�ضادي، �ضوف يعني ذلك نهاية قطاع النفط والغاز مرحلًيا. على اأقل تقدير، �ضيوؤدي الوباء اإىل تاأخري 

حتقيق اكت�ضافات جديدة اأو تعطيل القيام باملزيد من احلفر. حتتاج الدولة اإىل النظر يف ال�ضيناريوهات 

املحتملة وو�ضع اخلطط وفًقا لذلك.

https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon-offshore-gas-drill-huge-disappointment-200427182315344.html
https://www.lpa.gov.lb/english/licensing-rounds/second-licencing-round/timeline1
https://maharat-news.com/block9oilandgas
https://www.lpa.gov.lb/english/licensing-rounds/second-licencing-round/timeline1
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على لبنان  اإعادة النظر يف ا�ضرتاتيجية الطاقة.. العتماد على زيت الوقود وزيت الديزل لإنتاج الكهرباء 

غري م�ضتدام. يت�ضبب ال�ضعر املرتفع الذي يدفعه لبنان للوقود يف عجز كبري يف امليزانية. البدائل هي الغاز 

والطاقة املتجددة. الغاز "املحلي" )من حقول لبنان( ل ميثل حقيقة )بعد(. يحتاج الغاز امل�ضتورد اإىل 

حمطات لتوليد الطاقة ولكن تلك املحطات غري جاهزة للعمل بعد. يفتقر قطاع الطاقة املتجددة حتى الآن 

اإىل الزخم ويواجه ق�ضايا تتعلق باحلوكمة، خا�ضًة فيما يتعلق بالرتخي�ض.

 لتجنب املخاطر املرتبطة مب�ضتقبل قائم على الوقود الأحفوري، يجب على لبنان اأن يويل اهتماًما جاًدا 

لتمكني الإ�ضالحات القانونية يف قطاع الطاقة املتجددة من اأجل الإ�رشاع يف تطويره.

The Natural Resource Governance Institute, an independent, non-profit organization, helps people 
to realize the benefits of their countries’ oil, gas and mineral wealth through applied research, and 
innovative approaches to capacity development, technical advice and advocacy.  
Learn more at www.resourcegovernance.org

.)NRGI( لوري هايتيان مديرة معهد حوكمة املوارد الطبيعية يف ال�رشق الو�ضط و�ضمال افريقيا


