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سياسة

سياسة
تقرير

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة»
ليس هناك أبلغ تعبير عن صعوبة الوضع النقدي أكثر من رزمة التحفيزات لدعم القروض السكنية لعام  .2019كل خطوة
يقوم بها مصرف لبنان ترتبط بسياساته النقدية .حاجته إلى الدوالرات ّ
تحدد سلوكه .فقد اشترط على المصارف الراغبة في
ّ
تقديم منتجات اإلقراض السكني المدعوم أن توفر له كمية من الدوالرات توازي قيمة القروض التي تمنحها بالليرة
محمد وهبة

املصارف تحتسب القروض
السكنية املدعومة بطريقتني:
بـعـضـهــا ي ـح ـ ّـدد رق ـمــا ثابتًا
للقسط الـشـهــري ،وبعضها
اآلخر يترك القسط الشهري
مــرت ـب ـطــا ب ـت ـق ـل ـبــات ال ـف ــائ ــدة
الـتـنــاقـصـيــة مــن األع ـلــى إلـّـى
األدنـ ــى .فــي الـحــالـتــن ،تمثل
ق ـي ـم ــة الـ ـف ــوائ ــد ن ـح ــو %74
مـ ــن أص ـ ــل ال ـ ـقـ ــرض ،أي أن
املقترض سيدفع  %174من
قيمة ال ـقــرض ال ــذي يحصل
عليه من املصرف على مدى
 25عامًا على أســاس فائدة
بمعدل  .%5.9وعلى سبيل
املـ ـث ــال ،إذا اق ـت ــرض ال ــزب ــون
 450مـلـيــون ل ـيــرة ،أي الـحـ ّـد
األق ـص ــى ل ـل ـقــرض امل ــدع ــوم،
بفائدة  %5.9وعلى مدى 25
عامًا ،يكون القسط الشهري
الثابت  2.85مليون ليرة ،أي
م ــا ي ـع ــادل  4.2مـ ــرات ال ـحـ ّـد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور ف ــي لـبـنــان،
وهــو مــا يـســاوي  1.4املعدل
الــوسـطــي لــأجــور فــي لبنان
إذا اعتبرنا أن األجر الوسطي
في لبنان يتراوح بني 1200
و 1500دوالر شهريًا.

بني َ
عامي  2013و 2018أغدق مصرف
لبنان على السوق بالقروض السكنية
املدعومة .لم يكن مهتمًا بمن يستفيد
مــن ال ــدع ــم .كــانــت سـيــاســاتــه النقدية
ّ
ت ـت ـيــح ل ــه ت ـبــذيــر ال ـك ـث ـيــر ع ـلــى ال ـقــلــة
لحاله اليوم .أصبحت
امليسورة خالفًا ّ
ّ
تشددًا.
سياساته أكثر تقشفًا وأكثر
أعـ ـ ــاد ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة امل ــدع ــوم ــة
ب ــ«ال ـق ـط ــارة» .فـفـيـمــا ب ــدأ يـبـحــث عن
ّ
ّ
ليمتصه ويعزز
كل دوالر في السوق
احتياطاته بالعمالت األجنبية ،صار
دعم القروض السكنية عبئًا يستنزف
احـتـيــاطــاتـ ّـه بــالـعـمــات األجـنـبـيــة .كل
ل ـي ــرة ي ـضــخ ـهــا ل ــدع ــم ال ـس ـك ــن ت ـم ـ ّـول
طـلـبــا عـلــى االس ـت ـيــراد ب ــال ــدوالر .لــذا،
ّ
ّ
يعدل طريقة الــدعــم .في 2018
قــرر أن ّ
أوق ــف ضــخ التمويل املــدعــوم وفــرض
على املـصــارف أن تستعمل تمويلها
الـخــاص مقابل دعــم فــرق السعر بني
الفائدة العادية وفائدة الدعم .أيضًا،

حجم الدعم لعام
 2019ال يكفي ألكثر
من  1333أسرة
لـ ــم ي ـه ـت ــم ب ـم ــن ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ال ــدع ــم
وح ــاف ــظ ع ـلــى الـ ـح ـ ّـد األقـ ـص ــى ضمن
 1.2م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة .فـ ــي رزم ـ ـتـ ــه ل ـعــام
 ،2019أج ــرى تـعــديــات أســاس ـيــة ،إال
أنه ربط دعم الفائدة بآلية تضمن له
الحصول على الدوالرات ،إذ بات على
املصارف أن تبيعه كميات من الدوالر
تــوازي قيمة الـقــروض املدعومة التي
س ـت ـم ـن ـح ـهــا لـ ـل ــزب ــائ ــن ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال
قروض مدعومة عبر املصارف التي ال
تحمل الدوالرات.

أي رزمة في 2019؟
يـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـصـ ــدر م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
ف ــي مـط ـلــع األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل تعميمًا
ّ
يـ ـح ـ ّـدد س ــل ــة ال ـت ـح ـف ـي ــزات ل ـل ـقــروض
املدعومة الفوائد .التعميم يخصص
دع ـ ـم ـ ــا إج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض ب ـن ـح ــو

القسط
الشهري vs
األجر الوسطي

تعديل شروط االستفادة :سقف القرض  450مليون ليرة والفائدة ( %5.9مروان طحطح)

ألـ ــف م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،م ـن ـهــا  300مـلـيــار
ل ـل ـقــروض الـسـكـنـيــة .وب ــات أك ـي ـدًا أنــه
ج ـ ـ ــرى إدخـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــديـ ــات أس ــاسـ ـي ــة
على ش ــروط االسـتـفــادة مــن الـقــروض
الـسـكـنـيــة امل ــدع ــوم ــة؛ أب ــرزه ــا خفض
سـقــف ال ـقــرض إل ــى  450مـلـيــون ليرة
لـلـمـقـيـمــن ف ــي ل ـب ـن ــان و 800مـلـيــون
ليرة للمغتربني ،مقارنة مع  1.2مليار
لـيــرة فــي الـسـنــوات املــاضـيــة .مصرف

لبنان قـ ّـرر الحفاظ على سقف مرتفع
لـقــروض املغتربني املدعومة مــن أجل
ض ـمــان اس ـت ـمــرار ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة
ّ
يمتصها
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ال ـتــي
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ـت ـعــزيــز احـتـيــاطــاتــه
بالعمالت األجنبية.
ك ــذل ــك ط ـ ــرأت ت ـع ــدي ــات ع ـلــى أس ـعــار
الفوائد على القروض املدعومة التي
ت ـق ـســم إل ـ ــى ن ــوع ــن :ال ـ ـقـ ــروض ال ـتــي

ي ــدع ـم ـه ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان م ـب ــاش ــرة
ارتـ ـفـ ـع ــت الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ـي ـهــا (الـ ـف ــائ ــدة
ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى ال ــزب ــون) م ــن %5.44
إلى  .%5.9أما القروض التي يدعمها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـبــر ال ـب ــروت ــوك ــوالت
الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة مـ ـث ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لإلسكان ،والقضاة ،والجيش ،وقوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،واألمـ ــن ال ـع ــام ،وأمــن
ال ــدول ــة ،وال ـج ـم ــارك ،وفـ ــوج اإلط ـف ــاء،

وال ـق ـضــاة الـشــرعـيــن ،وح ــرس بلدية
بـ ـي ــروت ،ومــوظ ـفــي الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
وم ــوظـ ـف ــي ه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة،
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــي لـ ـجـ ـن ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة ه ـي ـئ ــات
الـضـمــان ،وموظفي وزارة املهجرين،
وسواهم ...فقد ّ
حددت بـ  %5.4مقارنة
بـ ـف ــائ ــدة ك ــان ــت تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن %2.2
حـتــى  %4.7تـبـعــا لـكــل فـئــة مــن فئات
البروتوكوالت.

ّ
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـس ــل ــة
ت ـح ـف ـيــزات الـ ـق ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة لـعــام
 ،2019أن تـلـتــزم امل ـصــارف بالتعميم
 503الصادر عن مصرف لبنان في 10
آب  .2018يومها ّقرر مصرف لبنان أنه
«ال يجوز أن يزيد صافي التسليفات
املمنوحة من املصرف للقطاع الخاص
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـ ــن  %25مــن
مجموع ودائــع الزبائن لديه بالليرة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» .وق ـ ــد تـ ـب ـ ّـن أن غــالـبـيــة
امل ـصــارف ت ـجــاوزت هــذا الـسـقــف ،وأن
معدل التسليفات في القطاع املصرفي
يزيد على  %34مــن مجموع ودائـعــه.
وف ــي  2018طـلـبــت جمعية امل ـصــارف
اسـتـثـنــاء ال ـقــروض السكنية مــن هــذا
السقف ،فرفض مصرف لبنان لدواع
ت ـت ـع ـلــق ب ـس ـي ــاس ــات ــه ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــي
تـسـتـهــدف كـبــح الـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر
والتحويل إلى الخارج.
إزاء هذا الوضع ،ابتدع مصرف لبنان
صـيـغــة مـنــاسـبـ ّـة لـسـيــاســاتــه النقدية
تقضي ب ــأن تــوفــر لــه امل ـصــارف كمية
مــن الـ ــدوالرات ت ــوازي قيمة الـقــروض
السكنية التي ينوي منحها للزبائن
بالليرة ،فتبيعه الــدوالرات ويعطيها
ال ـل ـي ــرات ال ــازم ــة ل ـل ـق ــروض وفــوقـهــا
قيمة دعم الفوائد.

سياسة خنق السيولة
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ي ـس ـت ـع ـمــل الـ ـق ــروض
السكنية أداة السـتـجــاب الـ ــدوالرات
مــن ال ـخــارج .النتائج ليست واضحة
ل ــه ب ـع ــد ،إال أن م ـص ــادر ف ــي مـصــرف
لبنان تقول إن هناك مصارف عرضت
أن تستبدل الدوالرات املتوافرة لديها
بكميات من الليرة يمكن استعمالها
في تقديم منتجات اإلقــراض السكني
املدعوم ،ما يسهم في تعزيز الصيغة
الـتــي حـ ّـددهــا مـصــرف لـبـنــان لتقديم
القروض السكنية املدعومة.
وبشكل عام ،فإن هذه الصيغة تعكس
الـسـيــاســات الـنـقــديــة الـتـشـ ّـدديــة التي
بــدأ ينفذها مـصــرف لبنان منذ أكثر
من ثالث سنوات .وهذه الصيغة ،كما
غيرها مــن الصيغ الناجمة عــن هذه
ّ
«خنق» السيولة
السياسات ،أدت إلى ّ
فــي ال ـســوق وتـقـنــن ضــخـهــا مــن أجــل
ت ـم ـكــن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان م ــن ال ـح ـفــاظ
على مستوى مرتفع مــن احتياطاته
بالعمالت األجنبية.
وم ــن خ ــال الـتـعــديــات ال ـتــي أجــراهــا
عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــروط االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة ،يـ ـح ــاول
مـصــرف لبنان أن يـتــرك انطباعًا بأن
الدعم سيكون من نصيب ذوي الدخل
امل ـحــدود ،لكن مــا هــو حجم استفادة
هذه الشريحة؟
في الواقع ،إن املعدل الوسطي للقرض
السكني املدعوم عبر مصرف لبنان ال
يزيد على  225مليون ليرة ،ما يعني
أن ع ــدد املـسـتـفـيــديــن م ــن  300مليار
ليرة لــن يزيد على  1333أس ــرة ،وهو
عـ ــدد زه ـي ــد ج ـ ـدًا ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى حـجــم
الـطـلــب الـســوقــي امل ـقـ ّـدر بــأكـثــر مــن 15
ألف طلب سنويًا.

مقالة

في مزرعة «الزراطة»:
نشوة السفير بـ 50مليون ليرة
محمد نزال
ّ
أجنبيةّ ،أي دولة ،أتيح له أن ينتشي بممارسة
ال ُيالم سفير دولة
ّ
ّ
سلطويته على سجناء ال حول لهم وال ّقوةُ .تالم ُ
املحلية،
السلطة
بمختلف مفاصلها ،اآلخذة باالنحدار نحو قاع ال قاع له ،ومعها
إعالم ُيشبههاّ ،
مهمته «التبخير» الرخيص للرخيص.
ليكتمل مشهد اإلذالل ،أمس ،كان ينقص أن ُي ّ
قبل سجناء لبنان
يد السفير اإلماراتيُ .جعلوا في طابورّ ،
يتقدمون بالدور ،واآلن
ِ
عليهم أن ّ
يتقدموا بالشكر له .لم يكتف السفير بذلك ،إذ ّ
تحول
ّ
ستنطق أهطل ،فراح يسأل كل ِمنهمّ :
«جوا أحسن أو ّبرا؟
إلى ُم
ِ
ّ
زافني قيومجيان كان ليستغرب
زميلنا
ى
حت
ترجع؟».
بتحب
ّ
ذلك كان يقول لكل سجني ،بنبرة آمر سلطوي:
بالهة كهذه .بعد ّ
«اشكر املحافظ وسلم عليه» .وبالفعل ،كان املحافظ يتلقى الشكر
ّ
منتشيًا .مالمح وجه السفير كانت مليئة بالدهشة .إنه يعيش
مغامرة ممتعة ،ما كان ليعيشها في دولة أخرى ،إذ لم ُيسمع عن
ّ
أجنبية
كائنات ما ،في سلطة ّما ،في دولة ما ،سمحت لسفير دولة ّ
«إنسانيته» بإذالل سجنائها .كان أحد املنظمني،
يستعرض
أن
ّ
أمس ،كلما أنهى سجني طقوس اإلهانة ،نادى« :غيرو» ...فيأتي
ُ
في
رمزي نهراّ ،
«غيرو» .كان َينقص أن ينادي محافظ الشمالّ ،
«ع التفاهة يا بطيخ» .األخير هو املنظم لحفلة الذل
تلك اللحظة:
هذه ،إذ قاد السفير اإلماراتي إلى سجن ّ
القبة في طرابلس ،ليدفع
ّ
غرامات متأخرة عن نحو  20سجينًا .كم دفعت اإلمارات في هذه
ّ
لبنانية (نحو  33ألف دوالر
الهمروجة؟ الجواب 50 :مليون ليرة
ّ
حتى ّ
ماليًا ،كانت حفلة رخيصة .مبلغ يدفعه ّأي
أميركي) .هكذا،
«طويل عمر» في سهرة عابرةَ .من يذكر حكايات وزير الداخليةّ
السابق مروان شربل مع قضايا السجون؟ قبل نحو  7سنوات،
ّ
ّ
إخراج أكثر
سعى شربل في تأسيس جمعية خيرية ،ونجح في ّ
ِمن  100سجني مقابل  300ألف دوالر ،ومع ذلك لم ينظم حفلة
إلذالل السجناء ،ولم يجعلنا نرى وجه سجني على الهواء مباشرة
ّ
(ظلت الجمعية التي يرأسها طالل مقدسي في نشاطها ،حتى
بعد رحيل شربل عن الوزارة ،فبلغ مجموع السجناء الذين دفعت
عنهم الغرامة  372سجينًا ،بمبلغ وصل إلى  982مليون ليرة).
ُ
كانت «همروجة» أمس تنقل على الهواء مباشرة .نقلتها قناة
ّ
«الجديد» تحديدًا ،قاطعة برنامجها اليومي ،حتى ال يفوتها تأريخ
ّ
االستثنائية .لم يعد ذلك جديدًا على «الجديد» التي لم
تلك اللحظة
تشبع بعد من تلميع صورة السفير السعودي .ورغم عدم شبعها
ّ
وسعت نطاق وظيفتها لتشمل
من «فناجني قهوة» وليد البخاريّ ،
زميله اإلماراتي حمد الشامسي .لعل ذاك السجني ،الذي أعطى
ظهره ملراسلة القناة وغادر ،موحيًا بالقرف مما ّ يحصل حوله،
كان ُيجيب عن سؤال لم َيطرحه عليه أحد« :حلوا عن ظهري
يا زراطة ...العمى بقلبكم ما أجلقكم» .مصطلح «زراطة» يعني،
بحسب مسلسل «ضيعة ضايعة» ،الشيء الرديء أو عديم النفع.
في نشرة الظهيرة ،على القناة املذكورةّ ،
مو َهت وجوه السجناء
الذين ظهروا أثناء البث املباشر .ولكن ما الفائدة بعدما ظهرت قبل
ذلك؟ الخبر ورد في عناوين النشرة كاآلتي« :السفير ُم ّ
حررًا عددًا
ّ
ُ ّ
بالدنا ،ليست
ِمن السجناء» .محرر؟ «أوف شو قوية هيدي!» .في ُ َ
ناضجة بعد فكرة أن للسجني كرامة .باملناسبة ،مطلق سجني
ّ
اإلنسانية ،مهما كان جرمه .وباملناسبة ّ
مرة
له كرامته ،وحقوقه
ُ
ُ
أخرى ،ليس كل سجني تكون جريمته «شائنة» .يمكن أن يسجن
ً
بسبب حادث سير ،مثال ،أو بسبب عمله كصحافي استقصائي
ّ ّ
قررت ُ
ّ
السلطة االنتقام منه ،أو ربما ملجرد أنه ضرب يومًا
ّ
ُ
شخصًا يشبه املحافظ نهرا .صحيح أن األخير ضخم الجثة،

قاض سابق ،لكن هذا ال يمنع إمكان ضرب من يشبهه.
وهو
ٍ
دخل سفير
هذا وارد كاحتمال .كيف سمح ّ نهرا لنفسه بأن ُي ِ
دولة أجنبية على سجناء بلده ليذلهم بشكره ،قبل أن يستجوبهم،
وقوفًا ،بذاك األسلوب «األهبل»؟ ما رأي مجلس القضاء األعلى
املرجعية التي ُت ّ
ّ
ّ
حدد َمن
املسرحي َة؟ أليس القضاء هو
بهذه
ّ
ُيسجن َ
ومن ُيطلق سراحه ،وأن السجناء ،بإسقاط الحرية عنهم،
ّ
محكوميتهم؟
هم وديعة القاضي خلف القضبان إلى حني انتهاء
هذا في القانونّ ،أما في الواقعُ ،فيخبرنا النائب العام لدى محكمة
ّ
التمييز ،القاضي سمير ّ
حمود ،أنه «لم ُيشاهد األخبار ولم يسمع
ّ
بخبر تلك الزيارة» .ال يفوته أن يذكرنا بأن املسؤول عن السجون
ّ
الداخلية،
هو املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،التابعة لوزارة
وبالتالي ال عالقة للقضاء بذلك .في الواقعّ ،
تبي لنا الحقًا أن
ً
فعال ،لكن ،ولسبب ما ،اقتصر «العلم» هذه املرةّ
للقضاء عالقة
ٍ
على النيابة العامة في الشمال ،التي ،كما علمنا ،لم يكن املحافظ
نهرا أعلمها بأن وسائل إعالم ستدخل لتنقل الحدث مباشرة.
ّ
ّ
الداخلية؟ ال يبدو أنها كانت على علم مسبق بما
ماذا عن وزارة
ّ
جرى .لعل لبنان ،في فرادة إضافية له ،هو البلد الوحيد الذي
ّ
ّ
وينظم له
أجنبية،
ملحافظ فيه أن يتواصل مع سفير دولة
ُيمكن
ّ
ّ
نشاطًا ،بكل ما يحمله ِمن مدلوالت سياسية ،ثم ال تكون وزارة
ّ
الداخلية على علم باألمر ،وال ّأي وزارة أخرى ،بما فيها العدل،
ً
ّ
فضال عن القضاء .كم هو قوي ذلك النهرا.
ّ
ُ
وزارة الداخلية ظلت ،وفق ما ّأسس
في هذا السياق ،يذكر أن ّ
لها الوزير السابق شربل ،تنظم بشكل شبه سنوي برامج دفع
غرامات متأخرة عن سجناء معسرين .حصل هذا أيضًا في عهد
الوزير الحالي نهاد املشنوق .آخر ّ
مرة فعلتها الوزارة كانت قبل
ّ
املتبرعني ،إذ نجحت في توفير ما
نحو سنة ،وذلك عبر بعض
مليون ليرة ،أي أكثر بـ 20مليونًا ِمما دفعته اإلمارات
يقرب ِمن ّ 70
ّ
مسرحية أمس ّ .هل
عبر سفيرها .لعل املشنوق يضحك اآلن ِمن
سيكون على ّ
املقربني من السفير السوري في لبنان أن ينظموا
له زيارة مماثلة لسجن آخر؟ ماذا عن جولة للسفير اإليراني إلى
سجن ثالث ،وهل ُيستثنى ِمن ذلك السفير الفنزويلي؟ نهرا،
ّ
والساكتون عنه ،إنما يفتحون ُ ّأبوابًا ال يسهل إغالقها .هؤالء
ً
ّ
«سياديون» قال .مجموعة ِمن اململني .مهال ،الحدث أمس كان في
طرابلس .أين أثرياء طرابلس ،أو ما فوق األثرياء فيهاِ ،من مبلغ
 50مليون ليرة بدل غرامات لسجناء أنهوا محكومياتهم؟ أين
ميقاتي والصفدي وحالوة الجنب؟ أين «أهل الخير» وما شاكل
ِمن «تجليط»؟
ّ
ّ
«منصة»
َمن لم «يشتغل» بالسجناء بعد؟ َمن لم يتخذهم
للتجارة والعبور والظهور بعد؟ عندما احتاج القضاة إلى ّ مدخول،
ّ
إضافي ،فرضوا على ذوي السجناء ضريبة مقابل كل زيارة.
ّ
بعض «أهل الخير» يقصدونهم في موسم األعياد ،أحيانًا ،ملدهم
ّ
«البطانيات» وما شاكل ،وهذه ثمن مجموعها ال يصل إلى
ببعض
ّ
ثمن الكاميرا التي تسبق الجميع لتغطية «الحدث» .البعض حول
السجناء ّعلى أدوات اختبار ألشياء ِمن قبيل «العالج بالدراما»
وغيره ،وكلها أفالم بأفالم .اآلن جاءهم السفير اإلماراتي ونهرا،
وغدًا الله أعلم .السجناء أضعف شريحة في ّأي مجتمع ،ومعلوم
ّأنه ليس ّثمة َمن ينطق باسمهمُ ،ويدافع عنهم ،ليس لهم ّ
حرية (في
ً
العمق) أن يرفضوا شيئًا أصال .هم مسرح استعراض العضالت،
وبهم تكتمل مشهدية األخيار واألشرار ،وأن هناك دولة .السجناء
بالحرية،
ينعمون ّ
«فشلة» أساسًا .هم ال ّيختلفون عن كثيرين ّ
خارج القضبان ،سوى أنهم فشلوا في إخفاء األدلة ...فحلوا عن
ظهرهم.

تقرير
أبي خليل :نسعى إلى إعادة تشغيل خطوط الغاز
اعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن مشروع منشآت النفط في الشمال «ينخرط ضمن
الرؤية األشمل لقطاع منشآت النفط بداية ،ولقطاع النفط عامة ،الى جانب مشاريع أخرى ،أكان
ضمن محطات استقبال الغاز السائل أم إعادة بناء املصافي» .وأشار إلى أن «هذا االمر الذي لم
يكن مسموحًا به في سوق النفط ،حيث اتجهت كل االستثمارات إلى قطاع التخزين ،وعندما
يسمح السوق ستذهب الى التكرير أيضًا .كذلك األمر فإن املنشآت هي استراتيجية على شاطئ
املتوسط ،وكانت تشكل املنفذ الثالث للبترول العراقي».
وأهاب أبي خليل «بكل السياسيني الذين يتحدثون عن القطاع أن يعوا ما الذي نقوم به ،وأننا
لم نبخل يومًا ،ال على االعالم وال على الرأي العام بالشرح ،ومن ال يفهم في هذا القطاع ،عليه
يخرب علينا أو يضيع الرأي العام ،وإننا نتابع مع الدول القريبة ،أكانت سوريا أم العراق أم
أن ال ِ
مصر ،سبل إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط املوجودة في منطقتنا .ولن نقصر في أي أمر
من ذلك ،ولدينا عقد الستيراد الغاز الطبيعي من مصر ما زال ساري املفعول ،وهذا موضوع
محادثات ثنائية».

روسيا تعيد بناء
خزانات النفط
في الشمال!

إيلي الفرزلي
منذ عام  ،1983تحولت خزانات النفط
فــي طرابلس إلــى خ ــردة .الـحــرب قضت
عـلـيـهــا ،واإلهـ ـم ــال ت ــرك مـكــانـهــا أرض ــا
مـحــروقــة لـثــاثــن عــامــا ،حـيــث لــم يبق
ح ـتــى الـ ـي ــوم سـ ــوى عـ ــدد مـ ـح ــدود من
الخزانات التي بالكاد تغطي جــزءًا من
االستهالك املحلي.
في أيار من عام  ،2017أطلقت الحكومة
م ـنــاق ـصــة ل ـت ـخــزيــن  428ألـ ــف ط ــن من
مشتقات ّالنفط في املنشآت الشمالية.
وأمــس ُوق ــع العقد مع الشركة الفائزة،
أي شركة «روسـنـفــت» الــروسـيــة .وهــذا
«س ـي ـس ـم ــح ب ـ ــإع ـ ــادة ت ـط ــوي ــر م ـن ـشــآت
ال ـن ـفــط ف ــي طــراب ـلــس وت ــأم ــن مــدخــول
ّ
إضافي لها ،ما يعزز الثقة باالقتصاد
اللبناني» ،على مــا أعلن وزي ــر الطاقة
سيزار أبي خليل ،خالل التوقيع.
بـحـســب تـفــاصـيــل ال ـع ـقــد ،ف ــإن الـشــركــة

املـ ـمـ ـل ــوك ــة م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ــروسـ ـي ــة
بنسبة  51في املئة ،ستستأجر سعات
تخزينية من منشآت النفط ،بعد أن يتم
بـنــاء الـخــزانــات ،ومل ــدة  20عــامــا .ووفــق
ه ــذه اآلل ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة عــامل ـيــا ،سـتــدفــع
ّ
الشركة ثمن تخزين كل طن يخزن في
املنشآت ،بصرف النظر عن عــدد مرات
التفريغ والتخزين .وفيما تم التحفظ
على سعر تخزين الطن ،إال أنه سيشكل
ع ـ ــائ ـ ــدات م ـه ـم ــة ل ـل ـب ـن ــان سـيـتـسـفـيــد
منها لالستثمار في املنشآت ،وتأمني
مداخيل إضافية.
كــذل ــك يـسـهــم ه ــذا ال ـع ـقــد ف ــي انـضـمــام
ّ
لبنان إلــى نــادي الــدول املخزنة للنفط،
ً
الـ ـ ــذي ي ـض ــم دوال ع ــدي ــدة ف ــي ح ــوض
امل ـتــوســط ،كــانــت أواله ـ ــا مــال ـطــا ،الـتــي
اشـ ـتـ ـه ــرت ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،قـ ـب ــل أن تـتـبـعـهــا
ت ــرك ـي ــا وتـ ــونـ ــس وق ـ ـبـ ــرص وغ ـي ــره ــا،
نتيجة النمو الكبير للقطاع ،وفــي ظل

خزانات النفط
تحتاج إلى
 18شهرًا إلنجازها

االستثمارات املتزايدة من قبل شركات
النفط الكبرى .فتخزين مشتقات النفط،
ّ
املصدرة بتأمني
يسمح عمليًا للشركات
حاجات زبائنها من النفط مهما كانت
الـخـصــائــص امل ـط ـلــوبــة ،بـنـحــو ســريــع.
ّ
ف ـه ــي إذ ت ـ ـخـ ــزن كـ ــل م ـ ـ ــادة مـ ــن امل ـ ــواد
النفطية بشكل مستقل ،فــذلــك يسمح
لها بتأمني حاجات زبائنها املختلفة،
من خالل التحكم في مواصفات ونسب
التركيز النفطي للمنتج النهائي املعد
لـلـتـصــديــر .وبـمــا أن الـشــركــة الــروسـيــة
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العمالقة ستعتمد لبنان كمركز انطالق
لتزويد زبائنها بالنفط ،فإنه ،إضافة
إلى مردوده ّمن اإليجار ،قد يستفيد من
أسـعــار مخفضة للنفط ،إذ إن الشركة
سـيـكــون لــديـهــا تنافسية أك ـبــر عندما
ت ـشــارك فــي املـنــاقـصــات ال ـتــي تجريها
منشآت النفط لشراء املشتقات النفطية،
كــون النفط سيكون متوافرًا لديها في
لبنان.
وإذا كـ ــان فـ ــوز ال ـش ــرك ــة ال ــروسـ ـي ــة قد
جــاء نتيجة تقديمها الـعــرض األفضل
فــي املناقصة ،مــن الناحية املالية ،فإن
ذل ــك ال يلغي النتائج الجيوسياسية
لهذا الـفــوز بالنسبة إلــى كــل مــن لبنان
وروسيا.
فـلـبـنــان سـيـضـمــن وجـ ــود الـنـفــط على
أراضيه بوصفه مخزونًا استراتيجيًا،
ّ
فيما سيشكل رفع العلم الروسي فوق
املنشآت في طرابلس خطًا أحمر يمكن
أن ي ـس ـهــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى سـ ــاح ال ـ ــردع،

ً
فــي حمايتها مستقبال ،بـعــدمــا كانت
إس ــرائـ ـي ــل تـسـتـسـهــل ق ـص ــف خ ــزان ــات
ال ـن ـفــط الـلـبـنــانـيــة ،ك ـمــا ج ــرى ف ــي عــام
.2006
وأكثر من ذلــك ،ثمة من يأمل أن يسهم
الــوجــود الــروســي فــي الـشـمــال ،كما في
سوريا ،مستقبليًا ،في حل الخالف على
تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة مــع ســوريــا،
وخاصة في البلوك رقم واحد.
أم ــا مــن ناحية روس ـيــا ،فــوجــودهــا في
ّ
سيثبت أقدامها في املنطقة أكثر
لبنان
فأكثر ،في التجارة ،كما في السياسة،
إذ سـتـ ّ
ـؤمــن مــركـزًا ومـنـفـذًا على البحر
املـتــوســط لتصريف إنـتــاجـهــا النفطي
في املنطقة ،وال سيما من الحقول التي
تعمل على تطويرها في العراق .ويأتي
ه ـ ــذا ال ـع ـق ــد ب ـم ـثــابــة اخ ـ ـتـ ــراق لـلـحـظــر
امل ـف ــروض عـلــى روس ـيــا فــي لـبـنــان ،من
قبل الواليات املتحدة األميركية ،ليكون
االخـتــراق الثاني من نوعه بعد دخول

شركة «نوفاتك» الروسية مع «توتال»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة و«إي ـ ـن ـ ــي» اإليـ ـط ــالـ ـي ــة فــي
التحالف الفائز برخصة التنقيب عن
الغاز والنفط في البحر اللبناني.
ولهذا ،فقد أعلن نائب رئيسها ديديي
كازنيرو ( )Didier Casimiroأن الشركة
مهتمة بالعمل في املنطقة ،وهو مشروع
اس ـتــرات ـي ـجــي بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،يــوســع
نشاطها ويعطيها الفرصة الستثمار
أوسع في لبنان والدول املجاورة.
وفـيـمــا سيتم فــي املــرحـلــة األول ــى بناء
 14خــزانــا بسعة  428ألــف طــن (تـعــادل
مصروف لبنان من املشتقات النفطية
لشهرين) ،فــإن هــذه املرحلة ستحتاج
إلـ ــى  18ش ـه ـرًا إلنـ ـج ــازه ــا ،م ــن تــاريــخ
توقيع العقد مــع الشركة التي ستنفذ
عمليات الـبـنــاء .بعد ذل ــكُ ،يـفـتــرض أن
تبدأ املرحلة الثانية مــن العقد ،والتي
ستضيف  32خزانًا إلى املنشآت بقدرة
استيعابية ّ
تقدر بمليون طن.

