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 !والمبنانيون تحت مقصمة رفع الدعم وجنون االسعار لم تنضج بعد" البطاقات التموينية"طبخة بحص 

 
 سموى بعمبكي

منذ ان اعمن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة في مطمع أيمول الماضي ان االحتياط المتبقي لديو والقابل لالستعمال ال يتجاوز الممياري دوالر، كثر الحديث عن 
ىذا االمر عاد و دد عميو سالمة بوضوح في االجتماع .  لية بديمة  د تكون عمل  كل بطا ة تموينية مدعومة توزع عمل المواطنين أو عمل اللفات ااكثر فقراً 

االخير مع جمعية المصارف، إذ اكد أنو أبمغ الحكومة بعدم المّس باالحتياط اإللزامي لديو بالعمالت ااجنبية اغراض الدعم، ما يتيح الدعم عمميا ل يرين أو ثالثة 
إال أن تمّني الحاكم أن .  ليرة  لمدوالر3900 ليرة لمدوالر ولممواد الغذافية بسعر صرف 1500أ ير لممواد ااساسية وتحديدًا المحرو ات والقمح والدواء بسعر صرف 

ان ال  يء واضحًا بعد في ىذا " النيار"تنجز الحكومة مقترح البطا ات لحماية القدرة ال رافية لملفات ااكثر انك افًا عمل ااوضاع المعي ية، جاء ليؤكد معمومات 
، وفق ما تؤكد مصادر رسمية، وتاليا كل "ثمة تصورات كثيرة ولكن ال  يء جديًا عمل الور ة والقمم... "الموضوع، وأن النقا ات الجدية لم تأخذ مجراىا حتل اآلن 

.  ما يقال يبقل طبخة بحص ال تطعم جافعًا وال تستر كرامة فقير
 ىذا الوا ع فتح باب التخوف من احتمال  وي لرفع الدعم في نياية السنة من دون ان تقابمو  لية عممية وواضحة لمساعدة الطبقة اللقيرة، بما سيؤدي حتما الل كارثة 

. أو ارتلع أكثر من ذلك ( ليرة8000نحو )اجتماعية ال يحمد عقباىا، خصوصًا ان ااسعار سترتلع في حال بقي سعر صرف الدوالر عمل حالو 
لقد بات معمومًا أن ىدف مصرف لبنان من اعتماد سياسات الدعم لممحرو ات والقمح واالدوية والسمع الغذافية االساسية، ىو أواًل ضبط أسعار ىذه السمع وعدم 
ارتلاعيا عمل نحو جنوني مع ارتلاع سعر صرف الدوالر في السوق الموازية، خصوصًا انيا سمع تمس حياة الناس ومعي تيا، وثانيًا ضبط سعر صرف الدوالر 

كما انو .  ليرة1500من الدوالرات ل راء المحرو ات واالدوية والقمح بسعر صرف % 90وتقميص الطمب عميو في السوق الموازية، فمصرف لبنان يتولل تأمين 
.   مميارات دوالر7 ليرة لمدوالر االميركي، وكملة استيراد المواد االساسية والسمة الغذافية تتجاوز الـ 3900يدعم سمة من المواد الغذافية االساسية عند سعر صرف 

  
إال ان سياسات الدعم واجيت استنزافًا كبيرًا من جراء التيريب الحاصل عمل الحدود لممواد االساسية المدعومة، فالدعم ادى الل ان تصبح اسعار ىذه السمع متدنية 

عمل سبيل المثال، كان سعر صليحة المازوت يوازي سبعة دوالرات  بل االزمة، أما . جدا بالنسبة الل دول الجوار، و كمت ىدفًا لمميربين لتحقيق مكاسب مرتلعة
في الو ت الحاضر فأصبح يوازي دوالرًا ونصف دوالر، بما ادى الل زيادة حركة التيريب عبر الحدود وتضرر سياسات الدعم المعتمدة، وىذا ما ابرزتو بصورة جمية 

. كميات المحرو ات المستوردة، والتي تلوق حاجة لبنان الل االستيالك، فيما ُ درت الخسافر التي يتكبدىا مصرف لبنان من جراء التيريب بممياري دوالر سنويا
استمرار الدعم عمل الوتيرة عينيا امر  بو مستحيل، وست يد االيام المقبمة " الخبير في ال ؤون المالية واالستاذ في الجامعة المبنانية الدكتور مروان القطب، أكد ان 

 مميون دوالر اميركي، ما يعني ان استعمال االحتياط عمل الوتيرة نلسيا ال 700تغييرًا في ىذه السياسة، فالدعم ال يري الذي يتكبده مصرف لبنان ىو في حدود الـ 
عمل صعيد المحرو ات، فان : يكلي سوى لثالثة ا ير عمل أبعد تقدير، وىذا االمر يدفع الل طرح سيناريوات تخليف الدعم عمل المدى القصير في اتجاىات عدة

وعمل صعيد االدوية ىناك دعوة الل ان يكون .  ألف ليرة45، وىذا االمر يؤدي الل ان يالمس سعر صليحة البنزين %65الل % 90المطروح تخليف الدعم من 
 ليرة، ما يعني زيادة أسعار االدوية بصورة تتجاوز الضعلين، مع بقاء دعم القمح الذي ال تتجاوز 1500 ليرة وليس 3900الدعم عمل اساس سعر صرف الدوالر 

".  مميون دوالر150كملتو السنوية 
سياسة الدعم الحالية ال يمكن ان تستمر، وسياسة التخليف عالج مو ت ل راء الو ت، " ماذا عن مستوى االسعار عند رفع الدعم كميا؟ يجدد القطب التأكيد ان 

وعمل ما يبدو ان الحمول اال تصادية والسياسية ال تموح في اافق، ما يعني اننا مقبمون عمل سياسات رفع الدعم عمل المدى المتوسط، وستكون ليا  ثار سمبية عمل 
 ليرة 8000 ألف ليرة عمل أساس سعر صرف الدوالر بـ 70اسعار السمع االساسية، إذ من المتو ع ان يصبح سعر صليحة البنزين إذا ما ُرفع الدعم في حدود الـ 

 دوالرًا، كما ىو متو ع في اال ير 60 دوالرًا، وكمما ارتلع سعر الدوالر ارتلع سعر الصليحة، واذا ما ارتلع سعر برميل النلط الل حدود الـ 40وبرميل النلط بـ 
تبعًا اسعار النلط الحالية ولجدول تركيب ااسعار "التي استنتجت أنو " الدولية لممعمومات"وىو ما أ ارت اليو ".  ألف ليرة100المقبمة، يصبح سعر صليحة البنزين 

، وفي حال رفع الدعم واستقرار ااسعار عالميًا وبقاء الرسوم وعمولة أصحاب المحطات واجور النقل 2020 أيمول 23الصادر عن وزارة الطا ة والمياه ااربعاء في 
 ليرة، أي سيرتلع بمقدار 24,600 ليرة بينما ىو اآلن 69,337 ليترًا من البنزين 20 ليرة لمدوالر، سيصبح سعر 8000والتوزيع عمل حاليا، مع اعتماد سعر 

".  ليرة1,900 ليرة الل 5,800 ليرة في حال الغاء رسوم الدولة وخلض عمولة صاحب المحطة من 57,940، و د ينخلض الل %182 ليرة وبنسبة 44,737
  

اعتماد سياسات دعم لبعض االدوية التي " أضعاف اذا لم ُتعتمد اي سياسات دعم، اال أن القطب يتو ع 5أما بالنسبة الل أسعار االدوية، فإنيا سترتلع عمل اال ل 
". ترتبط باالمراض المزمنة والمستعصية، وتبقل با ي االدوية خاضعة لسعر الدوالر القافم في السوق الموازية

  



الم كمة االساسية في رفع الدعم تكمن في انتقال الطمب عمل الدوالر لتأمين السمع االساسية والسمة الغذافية من مصرف لبنان الل السوق الموازية، فكملة تأمين ىذه "
 مميارات دوالر، وفي حال انتقال ىذا الطمب الل السوق الموازية، فانو حكمًا سيؤدي الل ارتلاع سعر صرف الدوالر بصورة جنونية ال احد 7السمع تصل الل 

مع االخذ في االعتبار أن السوق الموازية ىي سوق غير منظمة كمصرف لبنان "، وفق ما يقول القطب، "يستطيع ان يتو ع الحد الذي يمكن ان يصل اليو
والمصارف، وتأمين الدوالر من خالليا غير مضمون بصورة مستمرة وفي الو ت الذي يحتاج اليو المستورد، ما يعني حدوث انقطاع لمسمع االساسية من حين الل 
 خر، عدا عن ن وء اسواق سوداء تستغل الظروف بيدف تحقيق مكاسب عمل حساب المواطن ولقمة عي و، ومن المحتمل في ظل الظروف التي ستنتج من رفع 

". الدعم ان يطمب المواطن السمع وال يجدىا
  

ولكن ما ىي اآلثار التي يمكن ان تترتب عمل  رار رفع الدعم عن مختمف القطاعات؟ . ىذا عمل مستوى االسعار
: سيكون لرفع الدعم  ثار ا تصادية سمبية عمل  طاعات عدة"وفق القطب 
من المتو ع ارتلاع أجور نقل البضافع، وتاليا ارتلاع اسعار السمع المختملة، وارتلاع اجور نقل اال خاص في الداخل، وكملة التنقل بالنسبة الل :  طاع النقل

. الموظلين لموصول الل عمميم
  

زيادة كملة انتاج الطا ة من خالل المولدات بصورة كبيرة مما ي كل زيادة في االعباء عمل المواطنين، كما ستؤدي الل زيادة االعباء عمل مؤسسة :  طاع الطا ة
. كيرباء لبنان نتيجة زيادة كملة انتاج الطا ة الكيربافية وتاليًا زيادة عجزىا

من مصرف لبنان، عدا % 50زيادة كملة االست لاء في المست ليات العامة والخاصة، خصوصا ان المستمزمات الطبية تتمقل حاليا الدعم بنسبة : القطاع الصحي
. عن ارتلاع كملة االدوية المختملة، وُيتو ع تعّثر عدد كبير منيا

  
المؤسسات الضامنة التي تقتطع ا تراكات من رواتب العاممين في القطاعات المختملة وىي بالميرة المبنانية، وتاليا فإن زيادة االعباء عمييا ستكون مرتلعة، بما يجعل 

". احتمال تعّثرىا كبيرًا جداً 
". اننا مقبمون عمل مرحمة حرجة جدًا تداعياتيا  د تكون كارثية، إن لم توضع الحمول السريعة لالزمة اال تصادية والنقدية القافمة: "ويخمص القطب الل القول

 
 
 
 
 

 


