����س���ل�������س���ل���ة غ��ي��ر دوري����������ة ُت����ع����ال����ج ق�������ض���اي���ا و�إ�����ش����ك����ال����ي����ات راه����ن����ة

حت ّديات �إدارة الرثوة النفطية يف لبنان
متخ�ص�صة
م� ّؤ�س�س��ة علمي��ة
ّ
تُعن��ى بحقل��ي الأبح��اث
واملعلومات ،وتهتم بالق�ضايا
االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
وتـــواكـ��ب امل�ســــائــــ��ل
والتح��والت
اال�سرتاتيجي��ة
ّ
العاملية امل�ؤ ِّثرة.
�إعداد:
الدرا�سات االقت�صادية
�صادر عن:
امل���رك���ز اال���س��ت�����ش��اري
للدرا�سات والتوثيق.
تاريخ الن�رش:
�أيلول 2014
املوافق ذو القعدة .1435
العدد :الرابع.
القيا�س�29x21 :سم.
الطبعة :الأوىل.

بني الواقع الراهن والآمال املن�شودة

مقدمة

مما ال �شك فيه �أن اكت�شاف الرثوات الطبيعية ،خ�صو�ص ًا النفط والغاز،

يف �أي بلد كان ُيعترب نعمة تنع�ش الآمال بغد م�رشق ،وحتمل وعوداً بظروف
معي�شية وتوازنات اقت�صادية واجتماعية �أف�ضل� ،إ�ضافة �إىل مزايا �أخرى

عديدة مل تكن لتتحقق مبعزل عن هذه الرثوات.

حتولت �إىل «نقمة» يف العديد من الدول
غري �أن الالفت �أن هذه «النعمة» ّ

الغنية باملوارد الطبيعية خالل عقود ما�ضية .وكادت هذه الفر�صة ت�ضيع

يف دول �أخرى .فقد �أ ّدت العوائد املالية الهائلة لهذه الرثوات �إىل حالة من

الرخاء ،رافقتها طفرة كبرية من الت�ضخم ،ف�ض ً
التحول من الن�شاط
ال عن
ّ

الإنتاجي �إىل الأن�شطة الريعية واخلدماتية املرتبطة غالب ًا باملورد الطبيعي،
اخلا�ضع بدوره لتق ّلبات الأ�سعار يف الأ�سواق العاملية .وكل ذلك بالتزامن
تف�شي الف�ساد والق�صور الإداري ملفا�صل الدولة يف العديد من البلدان
مع ّ
النامية.

ومع اكت�شاف الرثوة النفطية يف لبنان ،وما تُثريه من �إغراءات مالية

�ضخمة ،تتعاظم ال�شكوك واملخاوف من تكرار التجارب الفا�شلة وامل�ؤملة،
حقوق الطبع حمفوظة للمركز

امل�شار �إليها �أعاله ،يف �إدارة هذه الرثوة حملي ًا .فبالرغم من حماولة احلكومة
اللبنانية تنظيم هذا القطاع باتخاذ العديد من الإجراءات ،ومنها تعيني

هيئة �إدارة البرتول و�إ�صدار قانون املوارد البرتولية يف املياه البحرية رقم
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 2010/132وما يت�صل به من مرا�سيم تطبيقية  ،ف�ض ً
ال عن التح�ضري لت�رشيعات �رضيبية ومالية و�إدارية �أخرى
ل�ضبط �إدارة القطاع  ،بالتزامن مع �إطالق دورة الرتاخي�ص� .إال �أن نظام املحا�ص�صة الطائفية القائم والتجاذبات
وال�رصاعات ال�سيا�سية� ،إىل جانب غياب امل�ساءلة وغري ذلك من مظاهر الف�ساد ،تُ�ضفي على هذه ال�شكوك
حتديات كبرية ال بد من مواجهتها مب�س�ؤولية وطنية عالية ،على
واملخاوف واقعية �شديدة تفر�ض على الدولة ّ
الأقل لتجنيب البالد لعنة �إ�ضافية� ،إن مل يكن حفاظ ًا على هذه الرثوة للأجيال القادمة من الإختال�س وال�ضياع.

حتاول هذه الدرا�سة يف الف�صل الأول منها ت�سليط ال�ضوء على �أبرز امل�ؤ�شرّ ات املعيارية التي تتط ّلبها عادة

تت�ضمنه هذه امل�ؤ�شرّ ات من
عملية �إدارة الرثوات الطبيعية على اختالفها ،مبا يف ذلك النفط والغاز ،مع ما
ّ

�إجراءات �إدارية وقانونية و�سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ل�ضمان ُح�سن �سري هذه العملية.

ويف الف�صل الثاين تنتقل الدرا�سة �إىل مقاربة الواقع الراهن حاليا يف لبنان لهذه امل�ؤ�رشات ،ومقارنتها مع دول
عربية و�إ�سالمية �أخرى غنية باملوارد الطبيعية ،لتخل�ص من ذلك �إىل حماولة ا�ست�رشاف �أداء لبنان على �صعيد �إدارة
الرثوة النفطية م�ستقب ً
ال ،مع افرتا�ض بقاء هذه امل�ؤ�رشات على حالها ،وذلك يف الف�صل الثالث والأخري.

وقد اعتمدت الدرا�سة يف معلوماتها على الكثري من املراجع احلديثة خلرباء وم�ؤ�س�سات ر�سمية ودولية،
متابعة عن كثب لأو�ضاع الدول الغنية باملوارد الطبيعية ،النامية منها واملتقدمة ،وكلها جرى �إدراجها يف امللحق
اخلا�ص بالدرا�سة.
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