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ّ
ُ
هل يحتاج لبنان إلى  3محطات لتخزين وتغويز الغاز المسال المستورد؟

اقتصاد السوء

الجدوى االقتصادية لخيار الـFSRU
ّ
ّ
ﺗﻮزع ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻐﻮﻳﺰ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٧ :
ﺑﺪء ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٥
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

اﻷردن
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٥ :
ﺑﺪء ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻏﻮﻻر
إﺳﺮاﺋﻴﻞ

اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٨
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﺑﻲ دﺑﻠﻴﻮ

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٢
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻏﻮﻻر
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٣ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٤
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
 ٤٫١ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ:
ّ٢٠١٥
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ:
إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ:
 ٤٫١ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ:
٢٠٠٥
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ:
إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٦ :
ﺑﺪء ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻫﻮغ

اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
٢٠١٤
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞّ :
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :ﻏﻮﻻر

اﻟﺒﺮازﻳﻞ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٦٫٦ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ٢٠١٤ :
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٤٫١ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ٢٠٠٦ :
ّ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ :إﻛﺴﻴﻠﻴﺮﻳﺖ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻌﻬﺪ أوﻛﺴﻔﻮرد ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ – ٢٠١٩

ّ
يعد الغاز الطبيعي من مصادر
الطاقة األحفورية األقل
كلفة حاليًا ،وهو من الخيارات
المطروحة في لبنان ألسباب
ّ
فاتورة
تخفيف
،
ا
أبرزه
ة
عد
ّ
استيراد المحروقات التي تشكل
ربع إلى ثلث فاتورة االستيراد
ّ
وخفض كلفة
،
ًا
سنوي
ية
الكل
ّ
الطاقة ُ
المنتجة محليًا بما يسمح
بتخفيف العجز في حسابات
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان من جهة،
وأيضًا إجراء ّ
تحول اقتصادي
من خالل تخفيض كلفة اإلنتاج
ورفع تنافسية السلع ُ
المنتجة
ّ
محل ّيًا والقدرة على التصدير.
أطلق لبنان مناقصة
مؤخرًا،
ّ
إلنشاء  3محطات لتغويز الغاز
ُ
المسال المستورد من الخارج.
فهل هذا الخيار هو األفضل
للبنان؟ وهل هناك من مخاطر
قد يواجهها بنتيجتها؟

مارك أيوب
باحث في مجال الطاقة – معهد
عصام فارس في الجامعة األميركية
في بيروت
ال يـ ــوجـ ــد جـ ـي ــو-سـ ـي ــاس ــة مـ ــن دون
جـيــو-اقـتـصــاد ،وم ــع ب ــروز تـحـ ّـديــات
قـ ـم ــم املـ ـ ـن ـ ــاخ املـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــة والـ ـح ــاج ــة
امل ـلـ ّـحــة لـخـفــض االن ـب ـع ــاث ــات ،حجز
ّ
الغاز الطبيعي مكانته في مستقبل
كمصدر
االقتصاد الطاقوي العاملي
ٍ
لطاقة أكثر فعالية وتنافسية وأقــل
تلويثًا ،وأصـبــح الـتـحـ ّـدي األساسي

في كيفية تأمينه لألسواق كافة ،وال
ّ
سـ ّـيـمــا األس ـ ــواق الـنــاشـئــة أو املـطــلــة
على البحار واملحيطات ،التي لم يكن
لها القدرة على الوصول إلى منشآت
ّ
الـ ـغ ــاز ،ول ــم تـسـتـطــع ب ـن ــاء مـحــطــات
ُ
ع ـلــى ال ـب ـ ّـر الس ـت ـق ـبــال ال ـغ ــاز امل ـس ــال
وتـ ـغ ــوي ــزه ب ـس ـبــب ك ـل ـف ـتــه ال ـع ــال ـي ــة.
ّ
م ــن ه ـن ــا ،ب ـ ــرزت امل ـح ــط ــات الـعــائـمــة
ُ
ف ــي ال ـب ـحــر الس ـت ـق ــدام ال ـغ ــاز امل ـس ــال
وتخزينه وتغويزه ( ،)FSRUكتقنية
مرنة وسريعة التطبيق وذات جدوى
اقتصادية.

ما هي الـFSRU؟

كـهــربــاء لـبـنــان – ومنتجو اإلسـمـنــت.
ويـ ـع ــود ذل ـ ــك إل ـ ــى ع ـ ــدم وجـ ـ ــود بـنـيــة
تحتية لسوق الـغــاز تسمح بإيصاله
إلى املستهلك النهائي (منازل ،محال،
شركات )...وتنويع استخداماته .وهو
م ــا ي ـج ـعــل إنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة املـسـتـهـلــك
األك ـبــر لـلـغــاز الـطـبـيـعــي ،مــع مــا يتبع
َ
ذلك من تداخل بني هيكليتي قطاعي
الكهرباء والغاز في لبنان.
إلى ذلك ،يشير موجز السياسات إلى
وج ــود ثــاثــة نـمــاذج لهيكلية أســواق
الغاز في لبنان:
سوق العقود الثنائية :يتم اعتمادها
ّ
تتميز بتنافسيتها،
في األسواق التي
ّ
ّ
وح ـي ــث يـتـمــتــع املـسـتـهـلـكــون بـحــريــة
االختيار بني مجموعات مختلفة من
مصادر التوريد ،ويتنافس كل مـ ّ
ـورد
ع ـلــى م ــرون ــة ال ـس ـعــر املـ ـق ـ ّـدم والـكـمـيــة
املستهلكة .يتيح هذا النموذج املجال
للمستهلكني لتحديد شروط التعاقد
والـكـ ّـمـيــات الـتــي تــائــم احتياجاتهم.
وهو معتمد في إسرائيل.
ّ
ســوق املستهلك العام األوحــد :يتألف
مـ ــن جـ ـه ــة ح ـك ــوم ـي ــة ت ـن ـح ـص ــر فـيـهــا
عملية شراء كل ّ
كميات الغاز ،وإعادة
ّ
ب ـي ـع ـه ــا إلـ ـ ــى امل ـس ـت ـه ـل ـك ــن امل ـح ــل ـي ــن
ّ
متوسط كلفة الغاز أو بالسعر
بسعر
الـهــامـشــي لـلـغــاز .تعتمد قـبــرص هــذا
النموذج ،ومصر قبل أن ّ
تحرر سوق
الغاز مؤخرًا.
الـ ـس ــوق م ــن م ـس ـتــويــن :خ ـل ـيــط من
ُ
الـ ـخـ ـي ــاري ــن األول ـ ـ ـيـ ـ ــن ،تـ ـ ـح ـ ـ ّـدد فـيــه
ّ
مجموعة من «املستهلكني املؤهلني»
الخـتـيــار م ـ ّ
ـورده ــم وال ـت ـفــاوض معه
م ـبــاشــرة ع ـلــى ع ـقــود الـ ـش ــراء ،فيما
ي ـ ـش ـ ـتـ ــري املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــون اآلخ ـ ـ ـ ــرون
الـغــاز استنادًا إلــى أسـعــار ّ
تحددها
ّ
وتنظمهاّ .
يعد هذا النموذج
الدولة
ان ـت ـق ــال ـي ــا بـ ــن ال ـ ـسـ ــوق ال ـخ ــاض ـع ــة
للنظم والسوق التنافسية .وتعتمده
تركيا ومصر.
فــي ال ـخــاصــة ،وج ــود جـهــة حكومية
ل ـش ــراء ال ـغ ــاز ي ـعـ ّـد ض ــروري ــا لتنظيم
هــذه الـســوق وتحديد األسـعــار وقطع
الطريق أمام نشوء احتكارات ّ
خاصة،
خصوصًا أن السوق اللبنانية تغيب
ع ـن ـهــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ال ـشــركــات
الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ال ـك ـف ـي ـلــة ب ـض ـم ــان تـحـقـيــق
تنافسية فــي ال ـســوق وإي ـص ــال الـغــاز
بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي.
لذلك ،ستكون ّ
مؤسسة كهرباء لبنان،
على املدى القصير ،املستهلك الوحيد
لـ ـلـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـت ـحــريــر
ال ـســوق وتــوس ـيــع م ـشــاركــة الـشــركــات
ّ
الخاصة في سوق الجملة.

ّ
إنرجي (الــواليــات املتحدة ،تملك 10
ّ
محطات عائمة) ،وهوغ (النروج10 ،
ّ
مـحــطــات عــائـمــة) ،وغ ــوالر (ال ـنــروج،
ّ
 8م ـحــطــات عــائ ـمــة) ،بــاإلضــافــة إلــى
ّ
ب ــي دبـلـيــو ال ـنــروج ـيــة ( 4مـحــطــات)
وم ـي ـت ـس ــوي ال ـي ــاب ــان ـي ــة وأو أل تــي
اإليطالية وبوتاس التركية.

الغاز الطبيعي في لبنان

يعود الحديث عــن ّ
أهمية استخدام
الغاز الطبيعي في لبنان إلى أواخر
تسعينيات القرن املاضي ،نظرًا إلى
كونه أقل كلفة من الفيول بما يسمح
بتخفيف فاتورة االستيراد وبالتالي
العبء على ميزان املدفوعات ،وكذلك
خفض كلفة اإلنـتــاج ورفـ ّـع تنافسية
ّ
السلع املنتجة محليًا .لكنه لم ُيدرج
ّ
ضمن سـيــا ّســات الـطــاقــة إل فــي عام
 2009حني وقع لبنان عقدًا مع مصر،
ملدة  15عامًا ،الستجرار الطاقة عبر
ّ
الـخــط الـعــربــي املـمـتـ ّـد مــن مصر إلى
ّ
ُ
صل لبنان به بخط يربط
سوريا ،وو ِ
حمص (ســوريــا) بــالـبــداوي (لبنان)
بطول  32كلم .لم يدم العمل في هذا

ّ
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،إل أن ــه
ينطوي على إشكاليتني أساسيتني،
ت ـت ـ ّـم إضــافـتـهـمــا إل ــى اف ـت ـقــار لـبـنــان
للبنية الـتـحـتـيــة واألطـ ــر الـقــانــونـيــة
امل ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـورة ل ـت ـن ـظ ـي ــم س ـ ـ ــوق الـ ـغ ــاز
ّ
املحلية ،وهما:
ّ
 -1ع ــدد امل ـحــطــات امل ـن ــوي إنـشــاؤهــا
ّ
ّ
تحددها
والكميات املـسـتــوردة التي
ُ
الـســوق :ترتبط أسـعــار الـغــاز املـســال
ب ـس ـع ــر الـ ـب ــرن ــت أو بـ ـعـ ـق ــود ف ــوري ــة
ّ
مسعرة ً
بناء على األسعار في محور
ّ
ُم ـح ــدد لـلـغــاز ( .)gas hubوبــالـتــالــي
م ـ ـضـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء ثـ ــاث
ّ
ً
محطات بدال من واحدة ،ينطوي على
ّ
مـخــاطــر ع ــدة أبــرزهــا ع ــدم استعمال
قــدرات التغويز املوضوعة بالكامل،
ّ
وتنافسيته
ما يجعل فاعلية املشروع
م ـن ـخ ـف ـض ــة وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ـ ـ ــى ارتـ ـ ـف ـ ــاع
سـعــر ال ـغــاز للمستهلك .فــي حــن أن
االع ـت ـمــاد عـلــى ع ـقــود طــويـلــة األج ــل
تربط سعر الغاز بسعر النفطّ ،
يؤدي
إلـ ــى اح ـت ـم ــال ارتـ ـف ــاع س ـعــر الـجـمـلــة
لـلـغــاز الـطـبـيـعــي .وف ــي الـحــالـتــن لن
يعود سعر الغاز تنافسيًا باملقارنة
مــع الفيول املستخدم كمصدر أولــي

للطاقة في لبنان.
ّ
 -2م ـص ـيــر هـ ــذه امل ـح ــط ــات الـعــائـمــة
وال ـ ـع ـ ـقـ ــود امل ــرت ـب ـط ــة ب ـه ــا فـ ــي ح ــال
ح ـص ــول اك ـت ـشــافــات ت ـجــاريــة لـلـغــاز
ف ــي ال ـب ـلــوكــات ال ـب ـحــريــة ،واالن ـت ـقــال
ّ
لالعتماد على الغاز املحلي الــذي ال
يحتاج إلى إعادة تغويز باألساس.

ّ
هيكليات أسواق الغاز

وفـ ـق ــا مل ــوج ــز سـ ـي ــاس ــات صـ ـ ـ ــادر عــن
ّ
«بــرنــامــج الــطــاقــة واألم ــن» فــي «معهد
عـ ـص ــام ف ـ ـ ــارس ل ـل ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة
والـ ـش ــؤون ال ـ ّـدولـ ـي ــة» ف ــي ع ــام ،2018
ُ
ت ـ ـعـ ـ ّـرف ه ـيـكـلـيــة سـ ــوق الـ ـغ ــاز بــأنـهــا
«طــريـقــة عمل هــذه ال ـســوق ،والجهات
املـ ـخ ـ ّـول ــة ق ــان ــون ــا ب ـي ــع وش ـ ـ ــراء ال ـغ ــاز
الطبيعي ،والتي ّ
تحدد أيضًا نظامي
األس ـعــار واملـلـكـيــة ،وجــوانــب التمويل
لـكــل أص ـح ــاب امل ـص ـل ـحــة» .ف ــي لـبـنــان،
ي ـب ــرز ع ــام ــل إض ــاف ــي ي ـف ـت ــرض أخ ــذه
ّ
بــاالع ـت ـبــار عـنــد إن ـشــاء س ــوق محلية
للغاز ،وهو نشوء مجموعتني فقط من
مستهلكي الغاز على املديني القصير
واملتوسط ،وهما منتجو الطاقة – أي
ّ
ّ
ومؤسسة
منتجو الطاقة املستقلون

ّ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﻐﻮﻳﺰ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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ماذا سيكون مصير
ّ
محطات التغويز في
حال حصول اكتشافات
تجارية للغاز واالنتقال
لالعتماد على الغاز
ّ
المحلي الذي ال يحتاج
إلى إعادة تغويز؟

العقد ألكـثــر مــن  3أشـهــر ،إذ ّ
جمدت
م ـص ــر ت ـن ـف ـي ــذه ب ـس ـبــب ش ـ ـ ّـح إن ـت ــاج
الغاز لديها في تلك الفترة .في عام
 ،2013أط ـل ـقــت م ـنــاق ـصــة الس ـت ـقــدام
ّ
مـحــطــة تـغــويــز فــي ال ـب ــداوي (معمل
ّ
تستقر في لبنان
دير عمار) على أن
ّ
في عام  ،2015إل أنها ألغيت في عام
 2016بسبب الخالف السياسي ُ على
عيد
نتيجتها .في أيار /مايو  ،2018أ ّ
إطــاق مناقصة جديدة ،من املتوقع
أن تصدر نتائجها قريبًا ،لتصميم
 3وحـ ـ ـ ــدات ع ــائ ـم ــة ل ـت ـخ ــزي ــن ال ـغ ــاز
الطبيعي وتغويزه ،وتمويل بنائها
وتـشـغـيـلـهــا مل ـ ـ ّـدة  10سـ ـن ــوات ،على
أن تـسـتـقـ ّـر قـبــالــة ش ــواط ــئ ال ـب ــداوي
وسلعاتا والزهراني.
يمتلك لبنان ثالثة خيارات الستقدام
الغاز:
ّ
ُ -1الغاز املحلي من البلوكات البحرية
املـ ـل ــزم ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـ ـخ ــالـ ـص ــة ،فـ ــي ح ـ ــال تـ ـب ـ ّـن وجـ ــود
ّ
كميات تجارية بعد حفر البئر األول
ّ
نهاية هذا العام في البلوك  ،4إل أن
استخراجها وإنتاجها يستلزم ما ال
ّ
يقل عن  7سنوات.
ّ
 -2الغاز املصري عبر الخط العربي،
وهـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك مـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــات ب ـ ـ ــن م ـص ــر
ول ـب ـن ــان إلعـ ـ ــادة إح ـي ــائ ــه .ل ـكــن على
الــرغــم مــن فعالية هــذا الـخـيــار نظرًا
ّ ّ
املتدنية ،إل أنه ُيبقى عرضة
لكلفته
ّ
للتقلب في التوريد بسبب املشكالت
االقـتـصــاديــة والسياسية فــي الــدول
املحيطة.
ّ
 -3م ـح ــط ــات اسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـغ ــاز وه ــي
ّ
ّ
نوعانّ :
ومعدات برية)
برية (خزانات
ّ
ّ
وعائمة .وتعد املحطات العائمة من
أسرع الحلول املتوافرة وأقلها كلفة،
م ــع قــدرت ـهــا ع ـلــى تــأم ــن االس ـت ـقــرار
الطاقوي.
م ــن ه ـنــا ،يـظـهــر أن ال ـخ ـيــار األخ ـيــر،
أي اعـ ـتـ ـم ـ ُـاد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،FSRUهـ ــو أف ـض ــل
ال ـح ـل ــول امل ـم ـك ـنــة ف ــي ظ ــل األوض ـ ــاع

ّ
تبلغ كلفة رأس املال املطلوب لبناء محطة تخزين وتغويز بسعة  180ألف
متر مكعب وبقدرة  3ماليني طن في العام ،نحو  500-400مليون دوالر،
ّ
يشكل  %60من كلفة بناء املنشأة على ّ
البر .ويشمل هذا السعر:
أي ما
ّ
ُ
 السفينة التي يمكن أن تكون حديثة البناء أو ناقلة غاز مسال محولة.ٌ
سعر آخذ
دوالر ،وهــو
ي ــراوح سعر تجهيزها بــن  240و 280مليون
ُ ّ
عة.
صن
امل
الكورية
باالنخفاض نتيجة املنافسة بني الشركات
ّ
 البنية التحتية على ّالبر وفي البحر ،لتحضير األرضية لرسو املحطة
العائمة ،وتــراوح كلفتها بني  50و 100مليون دوالر ،وتشمل تحضير
امليناء ّ
ومد خط األنابيب وبناء كاسر األمواج.
ّ
التعهدات والهندسة واإلشــراف على املشروع من الناحيتني التجارية
والتقنية ،وتبلغ كلفتها نحو  50مليون دوالر.
ّأم ــا كلفة الصيانة والتشغيل فـتـقـ ّـدر بنحو  %2.5مــن قيمة النفقات
ّالرأسمالية ،وهي تتبدل وفق منطقة العمل والحجم والقدرة االستيعابية،
ألف دوالر في اليوم.
إل أنها ّتراوح بني  20وّ 45
املحطات ،يومًا بيوم ،لتعمل في مشاريع ُم ّ
حددة
عادة ،يتم استئجار هذه
وملــدة زمنية معروفة .تــراوح كلفة اإليـجــار بني  110و 160ألــف دوالر/
الـيــوم ،ويـضــاف إليها كلفة الصيانة والتشغيل ( 45-20ألــف دوالر)،
لتصبح الكلفة اإلجمالية نحو  205-130آالف دوالر /اليوم.
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ّ
ت ـعـ ّـد مـحــطــة تـخــزيــن وتـغــويــز الـغــاز
الطبيعي العائمة (Floating Storage
 ،)and Regasification - FSRUباخرة
ُم ـجـ ّـهــزة ب ـخــزانــات وت ـق ـنـ ّـيــات ق ــادرة
ُ
على إعــادة الغاز املـســال (Liquefied
 )Natural Gas - LNGاملستورد إلى
طبيعته الغازية ،تمهيدًا الستعماله
عـ ـب ــر نـ ـقـ ـل ــه م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ـ ـ ــى م ـع ــام ــل
الـكـهــربــاء أو أي مـنـشــأة تـعـمــل على
الغاز.
ّ
التقنية فــي عــام 2001
انطلقت هـ ّـذه
عندما صنعت شركة «أكسيليريت»
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة امل ـحــطــة األول ـ ــى .وحــالـيــا
ّ
ي ــوج ــد ن ـحــو  34م ـحــطــة  FSRUفي

الـعــالــم وفـقــا لــدراســة أعـ ّـدهــا «معهد
أوكسفورد لدراسات الطاقة» في عام
ّ
 ،2019مــن ضمنها  24محطة تعمل
ّ
ك ــوح ــدات عــائ ـمــة (م ـن ـهــا  13مـحــطــة
حاليًا) ،و 10كناقالت للغاز
ناشطة
ُ
الـطـبـيـعــي امل ـس ــال ،بــاإلضــافــة إل ــى 9
ّ
م ـح ــط ــات ق ـي ــد ال ـت ـط ــوي ــر واإلنـ ـش ــاء
(غــالـبـيـتـهــا ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة)،
ّ
ّ
تبلغ القدرة االستيعابية لكل محطة
ّ
نحو  173ألف متر مكعب ويعالج كل
مـنـهــا نـحــو  6مــايــن طــن مــن الـغــاز
الطبيعي ّ
كحد أقصى.
ّ
ّ
تتميز املحطات العائمة بكونها أقل
كـلـفــة بـنـحــو  %50-40بــامل ـقــارنــة مع
ً
ّ
املـحــطــات على ال ـبـ ّـر ،فـضــا عــن أنها
قابلة إلعادة االستخدام واالنتقال من
مـشــروع إلــى آخــر .ومــن خصائصها
ســرعــة ال ـحــركــة وامل ــرون ــة الـتـجــاريــة
لتلبية حاجات الــدول ،وتأمني الغاز
ف ــي مـهـلــة ق ـص ـيــرة وال ـح ـص ــول على
عوائد اقتصادية أفضل .على سبيل
امل ـث ــال ،ت ـ ّـم تـشـغـيــل وح ــدة الـتـخــزيــن
والـتـغــويــز الثانية فــي عــن السخنة
فــي مـصــر خ ــال خـمـســة أش ـهــر فقط
من إطالق املناقصة .لكن في املقابل،
ّ
تـنـطــوي ه ــذه امل ـحــطــات عـلــى بعض
ّ
ّ
محدودية قدرتها
السلبيات ،أبرزها
ّ
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـخ ــزي ــن وت ـ ــأث ـ ــره ـ ــا ب ـحــالــة
الـطـقــس وع ــدم اعـتـمــادهــا عـلــى اليد
ّ
العاملة املحلية في البلد املضيف.
ّ
يتراوح سعر بناء محطة عائمة بني
 240و 300م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو ما
ّ
ّ
يشكل  %60-50من سعر محطة على
ال ـب ـ ّـر .يـسـتـغــرق بـنــاؤهــا وتسليمها
ن ـحــو  27إلـ ــى  36ش ـه ـرًا ،أي نصف
امل ـ ّـدة الزمنية الـتــي يتطلبها إنشاء
ّ
م ـح ــط ــة ع ـل ــى ال ـ ـبـ ـ ّـر .وتـ ـع ــود مـلـكـ ّـيــة
ّ
ّ
ه ــذه املـحــطــات إل ــى شــركــات ُمقدمي
الخدمات وشركات نقل الغاز املسال،
وال ـتــي يـتـ ّـم اسـتـئـجــارهــا منها على
الـيــوم الــواحــد .ومــن أب ــرز شــركــات الـ
 FSRUفــي العالم نذكر أكسيليريت

القضم التدريجي لنظام التقاعد
في القطاع العام
كلفة اإلنشاء واإليجار

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ٣٫٢ :ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ
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محمد زبيب
ّ
ّ
ّ
مستجدًا أو مرتبطًا ببرنامج «التقشف
استهداف نظام تقاعد املوظفني في القطاع العام ليس
املــالــي» الـحــالــي ،بــل إن تخفيض مـعــاشــات التقاعد وتـعــويـضــات نهاية الـخــدمــة وتقليص عدد
دائمًا على جدول أعمال
املستفيدين منها وإلغاء التعويضات اإلضافية واالستثنائية ( )...كانت ّ
مــا ُي ّ
سمى «الهيئات االقـتـصــاديــة» واالقـتـصــاديــن الليبراليني وخـبــراء املنظمات املالية الدولية،
وال ّ
سيما صندوق النقد الدولي .لكن الضغوط التي مارسها هــؤالء ظلت طــوال الفترة املاضية
ّ
ّ
التقاعد نفسه ،بــل في
مغلفة بــإقــراريــن رئيسني :األول ،أن املشكلة ليست فــي نظام معاشات
ّ
«سخائه» ،وفق تعبيرهم ،وفي إدارته وطرق تمويله وارتفاع كلفته السنوية باطراد .والثاني ،أن
ّ
يوفر ّ
الحد األدنى من
نظام تعويضات نهاية الخدمة في القطاع الخاص مجحف وغير كفوء وال
الحماية للمتقاعدين ،وبالتالي يجب أن ُي َ
ستبدل به نظام للتقاعد والحماية االجتماعية على غرار
املعمول به في القطاع العام .بمعنى ما ،ظلت هذه الضغوط حتى اآلن تخفي مآربها الحقيقية
خلف مزاعم الحاجة إلى «إصــاح» متزامن لنظامي التقاعد في القطاعني العام والخاص .ففي
األولُ ،ي َ
ستبدل بالنظام الثاني آخر قريب من ّ
مقابل تخفيض املكاسب في النظام ّ
األول يقوم على
ّ
الصحي» بعد التقاعد.
«املعاش التقاعدي» و«الضمان
ُ
َ
لنتجاوز مسألة ّ
مهمة ،أن هــذه املــزاعــم «اإلصــاحـيــة» لم تترجم في أي ظــرف من الـظــروف على
ّ
مــدى  56عامًا مضت ،منذ صــدور قــانــون الضمان االجتماعي فــي عــام  ،1963الــذي نــص (في
الباب الرابع  -املادة  )49على إنشاء صندوق لتعويض نهاية الخدمة ّ
املمول باالشتراكات كمرحلة
ّ
مؤقتة «إلى أن ُي َّ
سن تشريع ضمان الشيخوخة» .ولنتجاوز أيضًا مسألة أخرى ،هي أن
انتقالية
آخر مشروع لضمان الشيخوخة (مشروع قانون التقاعد والحماية االجتماعية) أحيل على مجلس
النواب منذ عام  ،2004وهو منذ  16عامًا يتنقل بني اللجان النيابية والبعثات االستشارية والخبراء
اإلكتواريني ويخضع لتعديالت ُمبرمجة تهدف إلى ُ تقليص أثره التوزيعي ورمي كلفته على عاتق
املستفيدين وحدهم ،من خالل «رسملة» النظام املقترح وربــط قيمة املعاش بعد التقاعد بقيمة
االشتراكات التي ِّ
يسددها املستفيد طوال عمله مع عائد توظيفها في السوق املالية ،مع ما ينطوي
ّ
ّ
للمعاش التقاعدي وتعريض النظام برمته للمخاطر وتحويله
عليه ذلك من
تخفيض الحد األدنى ّ
ً
إلــى منتج مالي بــدال من أن يكون حقًا اجتماعيًا ،علمًا أن املشروع بــات مقتصرًا على «املعاش
الصحي» بعد التقاعدّ ،
ّ
بحجة صدور القانون رقم  27في عام ،2017
التقاعدي» من دون «الضمان
ّ
الذي ينظم استفادة املضمونني املتقاعدين من تقديمات فرع ضمان املرض واألمومة في صندوق
الضمان االجتماعي ،وصدور القانون  248في عام  ،2000الذي أنشأ نظام الضمان االختياري.
ّ
ألنهما غير ّ
مهمتني ،بل ألن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل
لنتجاوز هاتني املسألتني ،ال
ّ
ّ
في أولى جلسات مجلس الوزراء ملناقشة مشروع قانون املوازنة العامة لعام  2020يشكل بداية
ّ
تحول كبير في استهداف نظام التقاعد من مزاعم «إصــاحــه» إلــى إطاحته و«تشليح» الطبقة
ّ
ّ
ّ
باسيل ورقــة باسم «تكتل لبنان القوي» تدعو
العاملة املزيد من حصتها في الدخل .فقد قــدم ّ
املعاش التقاعدي لجميع موظفي القطاع العام الجدد إلــى تعويض نهاية
صراحة إلــى «تحويل
ّ
خدمة» ،أي العمل على التخلص تدريجًا من نظام معاشات التقاعد في القطاع العام واالنتقال
إلى نظام تعويضات نهاية الخدمة على غرار القطاع الخاص .وهذا ال يضرب مكاسب العاملني
في القطاع العام فحسب ،بل ّ
يقوض آمال العاملني في القطاع الخاص بتحسني شروط تقاعدهم
ّ
وظروفه .فعندما تنتقل الدولة إلى نظام تعويضات نهاية الخدمة وتتصرف كصاحبة عمل فقط،
ّ
تضع الطبقة العاملة ّ
برمتها فــي مــوقــع ضعيف وهــش ال يسمح لها بــإحــراز أي مكاسب ،بل
بالعكس يجعلها ّ
تتكبد املزيد من الخسائر.
ّ
ّ
ال تقتصر ورقة باسيل «اإلنقاذية» على هذا التحول الخطير في استهداف نظام التقاعد ،إل أنه
ّ
ً
ابتذاال ،وال ّ
سيما أنها تضعه في إطار «قاعدة الشروط املسبقة» إلبرام «اتفاق
مثل أكثر طروحاتها
َّ
ْ
بني الحكومة اللبنانية واملصارف اللبنانية بمشاركة مصرف لبنان لتخفيض كلفة الدين العام».
ّ
فمن دون تنفيذ هذه الشروط لن «تقوم املصارف باالكتتاب بسندات خزينة بفوائد مخفضة
ً
ّ
ج ـدًا» .بهذا املعنى ،يشكل طــرح إلغاء املعاش التقاعدي في القطاع العام بــدال من تعميمه على
القطاع الخاص ذروة املزايدة بني الكتل النيابية على تمثيل املصالح املالية وتغليبها على مصالح
ّ
العمال في القطاعني العام والخاص معًا ،كذلك فإنه يمعن في الخضوع لشروط «األوليغارشية»
ً
ّ
املالية التي تسعى لكسب املزيد من األرباح من األزمة التي سببتها بدال من تحميلها قسطًا من
الكلفة املترتبة عليها.
يصف وزير املال علي حسن خليل في فذلكته ملشروع قانون موازنة عام  2020نظام التقاعد
في لبنان بأنه «سخي للغاية» ،وأصبح «غير مستدام» ،وبحاجة إلى «إصالح تدريجي ّقبل ارتفاع
ّ
التزاماته بشكل تصعب السيطرة عليه» .لقد حشد ممثل «كتلة التنمية والتحرير» كل املفردات
التحريضية ّ
ّ
ضد نظام التقاعد في القطاع العام لتبرير التقيد بالشروط املسبقة نفسها التي
ّ
َّ
ّ
القوي» ،وعلى الرغم من أنه لم يتنب دعوتها إلى استبدال تعويض
تحدثت عنها ورقة «تكتل لبنان ّ
نهاية الخدمة باملعاش التقاعدي ،إل أنه يقترح على االئتالف الحاكم طريقة أخرى لقضم نظام
التقاعد تدريجًا ،وهذا ُ ما يجري تطبيقه بالفعل.
فبعد التعديالت التي أدخلت على نظام التقاعد وشروطه في قانون املوازنة لعام  ،2019يطرح
وزير املال املزيد منها في مشروع قانون موازنة عام  .2020ففي الفذلكة التي ّقدمها إلى مجلس
الوزراء في األسبوع املاضي ،يقترح رفع نسبة الحسومات التقاعدية ّ
مجددًا من  %6إلى ،%10
ّ
واعتماد ّ
متوسط األجر في كل سنوات الخدمة في احتساب املعاش التقاعدي وليس أجر الشهر
العسكري
األخير قبل التقاعد وفق النظام القائم ،وكذلك إعادة النظر بالتدبير رقم  3في السلك ّ
(الجيش واألجهزة األمنية) الذي يمنح املتقاعدين تعويضًا يوازي أجور ثالثة أشهر عن كل سنة
ّ
السن
خدمة ،وإعادة النظر باستفادة ورثة املتقاعدين من املعاش التقاعدي ،باإلضافة إلى رفع
القانونية للتقاعد ،وتوسيع قاعدة األجر التي ّ
تطبق عليها الحسومات التقاعدية ،وربط املعاشات
ً
التقاعدية بزيادات غالء املعيشة على غرار األجور في القطاع الخاص بدال من ربطها بسلسلة
الرتب والرواتب.
التقاعدي في لبنان» ،عملت
للنظام
شامل
تدريجي
ـاح
ـ
ص
«إ
برنامج
عن
املال
وزير
لقد كشف
ّ
وزارة املــال على إع ــداده مع البنك الــدولــي ورفعه إلــى مجلس ال ــوزراء .وتــوقــع أن يبدأ تأثير هذا
«اإلصالح» بعجز املوازنة اعتبارًا من عام  .2021ووفق السيناريو الذي ّعرضه في الفذلكة ،يهدف
هــذا البرنامج إلــى تخفيض أكثر من  342مليار ليرة من الكلفة املتوقعة في عــام  2021و811
مليار ليرة في عام  .2022املفارقة أن هذا القضم التدريجي في مدفوعات نظام التقاعد ستقابله
زيــادة في مدفوعات الفائدة لخدمة الـ َّـد ْيــن الحكومي بقيمة  2615مليار ليرة بني عامي 2020
و ،2022وستبلغ مدفوعات الفائدة  10952مليار ليرة وستستأثر بأكثر من  %45.5من مجمل
اإلنفاق العام .ما يعني أن ّ تخفيض معاشات التقاعد يهدف إلى تمويل رفع كلفة الفوائد ،ال إلى
ّ
تخفيضها ،على عكس كل املزاعم ،سواء في ورقة «تكتل لبنان القوي» أو في فذلكة وزير املال
ّ
أو برنامج التقشف الــذي توافقت أطــراف ّاالئتالف الحكومي عليه وأعلنت التزامها تنفيذه في
مناسبات ّ
عدة .فهل تستحق هذه النتيجة كل التضحية املطلوبة؟

