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تقرير

ّ
ّ
«مهمة ميقاتي»
«مهمة مستحيلة» إلى
الكهرباء من
ّ
األولوية ملشاريع الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء
جبران باسيل:
حسن شقراني

األول� � � � ��ى ،وه� � ��ي ب ��اع ��ت  1.5م �ل �ي��ون
ت ��ذك ��رة ،ب ��زي ��ادة ن�س�ب�ت�ه��ا  %18عن
 ،2009وق ��د اس �ت �ح��وذت ع�ل��ى ح� ّ�ص��ة
سوقية نسبتها  .%55وبلغت نسبة
اإلش � �غ� ��ال ل � ��دى «أم� �ب� �ي ��ر» %19.69؛
ل��دي�ه��ا  33ص��ال��ة ع ��رض ،فيها 6283
كرسيًا وأجرت  24عرضًا أسبوعيًا.
تليها سلسلة ص��االت «غراند» التي
باعت  920أل��ف ت��ذك��رة ،ب��زي��ادة %17
ع� ��ن  ،2009ف �ي �م��ا ب �ل �غ��ت ح�ص�ت�ه��ا
ال �س��وق �ي��ة  ،%32ون �س �ب��ة اإلش� �غ ��ال
لديها  .%27.44وهي تملك  19شاشة
ع� ��رض و 4029ك��رس �ي��ًا وأج� � ��رت 16
عرضًا أسبوعيًا.
ث��م ه�ن��اك سلسلة ص��االت «بالنيت»
التي باعت  253ألف تذكرة ،بتراجع
ّ
وبحصة سوقية توازي
نسبته ،%16
 .%9وقد بلغت نسبة اإلشغال لديها
 ،%5.26وه��ي تملك  23صالة عرض
�راس ،وأج� � ��رت  22ع��رض��ًا
و 4207ك � � � ٍ
أسبوعيًا.
وهناك سالسل أخرى مثل ستارغيت
وال �ك �س �ل �ي��ك واألري � �س � �ك� ��و وغ �ي ��ره ��ا،
وج �م �ي �ع �ه��ا ب��اع��ت  113أل� ��ف ت��ذك��رة

ف ��ي  2010ب ��زي ��ادة  %10ع ��ن ،2009
ّ
وبحصة سوقية تبلغ  ،%6.29وهي
ت�م�ل��ك  16ص��ال��ة ع ��رض ف�ي�ه��ا 4958
كرسيًا بمعدل إشغال يبلغ .%2.33
ـــــ ت� ��راوح ك�ل�ف��ة االس�ت�ث�م��ار للكرسي
ال��واح��د ف��ي السينما ،م��ا ب�ين  3آالف
دوالر و 4آالف دوالر .أم ��ا أك�لاف�ه��ا
التشغيلية اإلجمالية (تشغيل أنظمة
ّ
البث ،الكهرباء ،الصيانة ،التكييف،
العمال) فهي تعادل  ،%15أما موردو
األف �ل ��ام ف �ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى  %50م��ن
مبيعات العروض.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ إن م�ج�م��ل االس �ت �ث �م��ارات ف��ي دور
السينما ّ
تقدر بنحو  78مليون دوالر،
ف �ي �م��ا ت �ص��ل م �ب �ي �ع��ات �ه��ا اإلج �م��ال �ي��ة
إل� ��ى  40م �ل �ي��ار ل �ي��رة ( 26.5م�لاي�ين
دوالر) .أم��ا أرباحها فهي تصل إلى
 11مليون دوالر (باستثناء مبيعات
الفوشار والعصائر وامل�ش��روب��ات.)...
املفارقة أن بعضها توفي ،وبعضها
دخ��ل غ��رف��ة اإلن �ع��اش ،فيما ب��دأ عدد
ق�ل�ي��ل ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى زي� ��ادة رب�ح�ي�ت��ه،
واالن�ت�ش��ار ب��ات�ج��اه س��وري��ا وال�ع��راق
(أربيل).

ع��ام ك��ام��ل م� ّ�ر ع�ل��ى إن �ج��از اإلط ��ار النظري
ّ
ل�خ��ط��ة إع ��ادة هيكلة ق�ط��اع ال�ك�ه��رب��اء .ع��ام
ك ��ان م�ل�ي�ئ��ًا ب �ف �ق��دان أي م �ن �ط��ق ف ��ي آل �ي��ات
فكان أن ُعرقل التنفيذ في
الحكم في لبنانّ .
محاور عديدة ،وتوقف العمل النفراط عقد
مجلس ال��وزراء .ومن بني النتائج املباشرة
ّ
ع��دم تمكن ال�ب�لاد م��ن استئجار طاقة عبر
ّ
تدبير كان من شأنه أن يؤمن
البواخر؛ وهو ُ ّ
خفف ّ
حدة العجز.
 300ميغاوات ت
وخ�ف��ض ح � ّ�دة ال�ع�ج��ز ه��و أض�ع��ف اإلي�م��ان
في املدى املباشر ،نظرًا إلى الفجوة الكبيرة
بني الطلب والعرض ،التي تبلغ %35؛ عجز
نتج من إهمال قطاع الكهرباء استراتيجيًا
ّ
ومؤسساتيًا على م��دى  20ع��ام��ًا ،حيث لم
لاّ
ُي �خ� ّ�ص��ص ل�لاس�ت�ث�م��ار ف�ي��ه إ  1.6م�ل�ي��ار
دوالر فقط!
لكن مشارف هذا الصيف الحار حملت خبر
تأليف الحكومة ،من دون مناكفة سياسية
ع �ل��ى األرج � � ��ح ،وم� ��ن ش� ��أن ذل� ��ك أن يسمح
ّ
بتمرير ّ جميع املشاريع املرتبطة بالخطة
«فالتمني اآلن ه��و أن تكون تلك املشاريع
على رأس جدول أعمال مجلس الوزراء ،وأن
املهمة األولى» ،على ّ
تكون ّ
حد تعبير وزير
الطاقة وامل�ي��اه ،جبران باسيل ،ل��دى عرض
ّ
التقرير نصف ّالسنوي لتنفيذ الخطة.
والحقيقة هي أنه رغم إجماع جميع أطياف
ّ
ّ
ال �س �ي��اس��ة ع �ل��ى أن ال �خ��ط��ة ال �ت��ي أعلنتها
وزارة ال�ط��اق��ة ف��ي منتصف ال �ع��ام امل��اض��ي
ّ
م��ث �ل��ت «إن � �ج� ��ازًا وط� �ن� �ي ��ًا» ،ب �ق��ي ت�ن�ف�ي��ذه��ا
ّ
ّ
مهمة مستحيلة ،فالعراقيل ظهرت من كل
ّ
ح ��دب وص� ��وب وف ��ي ج�م�ي��ع امل �ي��ادي��ن ،أم��ا
اآلن ،فليس ه�ن��اك ّ
أي ح� ّ�ج��ة لعرقلة تنفيذ
االستثمارات واملشاريع الالزمة في مجاالت
اإلنتاج والنقل والتوزيع ،مع التركيز على
ّ
ّ
«التحول من االعتماد
محور الخطة وه��و
على املحروقات السائلة املرتفعة الثمن إلى
الغاز ّ
الفعال والرخيص والصديق للبيئة»،
يقول باسيل.
وبتأمني اإلط��ار النظري ،لن يكون العائق
س��وى ت��أم�ين األرص� ��دة ال�لازم��ة للمشاريع
األول� ّ�ي��ة املطروحة على الحكومة؛ فمن بني
ّ
 4.8مليارات دوالر ،وهي كلفة الخطة التي
ّ ّ
تمتد ح��ت��ى  ،2015ه�ن��اك  1.2مليار دوالر
ّ
ت�م��ث��ل ال �ح��اج��ات امل �ب��اش��رة ح��ال�ي��ًا ،بحسب
إيضاحات باسيل.
ّ
ف��ي التفصيل ،تنقسم ال�خ��ط��ة إل��ى محاور
ع ��دي ��دة ُي �ف �ت��رض أن ت � ّ
�ؤم ��ن االس �ت �ث �م��ارات
ّ
ال�لازم��ة لها عبر ال��دول��ة اللبنانية بنسبة
 %31.2وع� �ب ��ر ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ب�ن�س�ب��ة
 %51.1ومن التمويل الخارجي .%20.8
امل �ه� ّ�م اآلن ب��دء تنفيذ امل�ش��اري��ع امل�ع��روض��ة

وامل� ّ�دروس��ة ،علمًا أن «األم��ر ليس سحريًا»،
يحذر ال��وزي��ر؛ لكن إذا ح� ّ�رك وزم�ل�اءه ملف
اس �ت �ئ �ج��ار ال �ط��اق��ة ُي �م �ك��ن أن ت��رس��و على
شواطئنا بواخر إنتاج الكهرباء خالل فترة
ت�ق� ّ�ل ع��ن  6أش�ه��ر ل�ت� ّ
�ؤم��ن تغطية لعمليات
الوزير لـ«األخبار».
صيانة املعامل ،يوضح ّ
واس �ت �ئ �ج��ار ال �ب��واخ��ر ي �م��ث��ل خ �ط��وة أول ��ى
م �ب ��اش ��رة ،ع �ل��ى أن ت �م �ض��ي ال �ح �ك��و ًم��ة ف��ي
ّ
األساسية األخ��رى .فبداية هناك
الخطوات
استجرار الكهرباء من سوريا وتركيا وهنا
«يجب بحث تحسني ال�ش��روط» لكي تكون
ّ
ّ
مناسبة للجانب اللبناني .علمًا أن الخطة
ّ
�ين  %7.5م��ن الطاقة اإلجمالية
ت��رص��د ت��أم ّ
املنتجة املتوقعة  4( 2014آالف ميغاوات)
عبر هذا التدبير.
وم��ن االستئجار واالس�ت�ج��رار إل��ى اإلنتاج
األس��اس��ي .وف��ي ه��ذا الصدد ُي�ش� ّ�دد باسيل
ً ّ
على مجموعة م��ن املسائلّ ،أوال ،أن دفاتر
ال � �ش� ��روط ال� �خ � ّ
�اص ��ة ب �ت �ل��زي��م اس �ت �ث �م��ارات
ُ
إلنتاج  700ميغاوات قد أنجزت «ويفترض
أن تنطلق امل�ن��اق�ص��ة ال �خ� ّ
�اص��ة ف��ور تأمني
ال �ت �م��وي��ل» .ث��ان �ي��ًا ،ه �ن��اك م �ش��اري��ع ت��أه�ي��ل
معامل الذوق والجية ،الزهراني والبداوي،
وصور وبعلبك والحريشة؛ وتستطيع هذه
ّ
إضافية« .وقد
املعامل تأمني  375ميغاوات
ً
انطلقت فعال هذه العمليات ،واألس��رع هي

لم يعد هناك عائق فعلي
لمنع تنفيذ االستثمارات
الالزمة في مجاالت اإلنتاج
والنقل والتوزيع

ال��ذوق وال�ج�ي��ة ،حيث أن التلزيم سيجري
في نهاية .»2011
ث��ال�ث��ًا ،ه�ن��اك م�ش��اري��ع ال�ش��راك��ة م��ع القطاع
ال �خ ��اص ( )IPPال �ت��ي ُي �ف �ت��رض أن ت� ّ
�ؤم��ن،
عبر إنشاء معمل كبير ،طاقة بقدرة 1500
م �ي �غ��اوات؛ ُي �ض��اف إل��ى ذل��ك إن �ت��اج الطاقة
املائية والهوائية ومن النفايات ،ويحسب
ال��وزي��ر «أع��ددن��ا ق��ان��ون��ًا ب�ه��ذا الخصوص
وأرسلناه إلى مجلس الوزراء».
ّ
أهمية ّ
خاصة
وف��ي اإلنتاج تحديدًا ،هناك ّ
«لخط الغاز الساحلي ال��ذي يمثل العمود
ال�ف�ق��ري إلم� ��داد امل�ع��ام��ل ب��ال �غ��از ،ف��دراس�ت��ه
أص �ب �ح��ت م�ن�ت�ه�ي��ة ب��ان �ت �ظ��ار ال �ت �م��وي��ل من
أجل إطالق املناقصة» .كذلك« ،هناك محطة
ال�غ��از ال�س��ائ��ل ،وال �ه��دف منها ت��أم�ين الغاز
بالبواخر عبر البحر ،وسيعينّ االستشاري
ب �خ �ص��وص �ه ��ا ف � ��ي ت � �م� ��وز  2011إلط �ل��اق
العملية».
ّ
وف � ��ي م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب ��امل� �ح ��روق ��ات ل�ل�م�ع��ام��ل
ال �ح � ّ
�راري ��ة ،م��ن امل �ف �ت��رض امل �ض��ي ق��دم��ًا في
ت� ّ
ّ
�وج��ه تحسني امل�ع�ط�ي��ات ال�س�ع��ري��ة ،حيث
«ج� ��رى ت��وف�ي��ر ن�ح��و  40م�ل�ي��ون دوالر في
 2010في إطار عقود تنتهي قريبًا ،ما ُي ّ
مهد
ل�ل��دخ��ول ف��ي م��رح�ل��ة ت �ف��اوض ج��دي��دة ه��ذا
العام مع الشركات الحالية وشركات أخرى
لفتح املجال أمام وضع سياسة جديدة».
ومن اإلنتاج وتأمني الطاقة إلى النقل؛ وهنا
أش� ��ار ب��اس�ي��ل إل ��ى أه �م� ّ�ي��ة إن �ج��از م�ش��روع
امل �ن �ص� ّ
�وري��ة ،ال� ��ذي «ي �ح �ت��اج إل ��ى امل � ��ؤازرة
ّ
األمنية لتنفيذه» .وهناك أيضًا مركز تحكم
ينتهي ًالعمل فيه في تشرين الثاني املقبل.
وإضافة إلى ذلك ،هناك مشاريع عديدة من
م�ح� ّ�ط��ات أس��اس� ّ�ي��ة وأخ ��رى ث��ان� ّ
�وي��ة ت��راوح
الفترة الالزمة إلجراء تلزيمها بني  3أشهر
و.6
ب� ّع��د ال�ن�ق��ل ،ه�ن��اك ال �ت��وزي��ع ال ��ذي يفترض
فض عروضه في ّ
تموز املقبل ،على أن يبدأ
العمل في الخريف املقبل.
وف � ��ي م� �ح ��ور آخ � � ��رُ ،ي� � �ش � � ّ�دد ب ��اس� �ي ��ل ع�ل��ى
ضرورة إقرار قانون حفظ ًالطاقة املوجود
لدى مجلس ال��وزراء ،إضافة إلى «املخطط
ال��وط �ن��ي ل�ت��رش�ي��د ال �ط��اق��ة» ،ل�ي�ك��ون لبنان
ُ
«ال �ب �ل��د ال �ع��رب��ي ّ
األول ال ��ذي ت �ق� ّ�ر حكومته
ً
مخططًا شامال كهذا».
ّ
ّأم��ا في ما يتعلق بالتعرفة «فهي ستبقى
ثابتة في املرحلة املقبلة» مع ضرورة زيادة
ّ
الرقابة على تعرفة املولدات الخاصة ،وهنا
املسؤولية تقع على البلديات.
جميع ه��ذه املعطيات م��وج��ودة ف��ي تقرير
ش ��ام ��ل س �ت��رف �ع��ه ال � � � ��وزارة إل � ��ى ال �ح �ك��وم��ة
لتحقيق «ع�م��ل ن��وع��ي ...ح�ي��ث ه�ن��اك آم��ال
م �ع �ق��ودة ع �ل��ى رئ �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة (ن�ج�ي��ب
ميقاتي) للنجاح».

باختصار
◄ القطاع الصناعي يحتل موقعًا مهمًا على الخريطة االقتصادية
ال �ك�لام ل��وزي��ر ال�ص�ن��اع��ة ف��ري��ج ص��اب��ون�ج�ي��ان خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه رئ�ي��س جمعية
الصناعيني نعمة اف��رام .وأض��اف صابونجيان أن القطاع الصناعي أثبت،
رغ��م كل األح��داث الداخلية وتلك املحيطة بنا ،أن��ه حافظ على ن�م� ّ�وه ،ودعا
الصناعيني إلى العمل املشترك إلنجاح القطاع وتطويره وتحديثه عبر الدفع
ّ
املتغيرات
ف��ي ات�ج��اه تحديث القوانني وس� ّ�ن التشريعات املناسبة ملواكبة
الحاصلة .وأش��ار إلى العمل على رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية
وزيادة اإلنتاج وتنويعه وتفعيل الصادرات وإيجاد أسواق جديدة .ودعا إلى
توظيف كل القدرات وامليزات التفاضلية لبناء مستقبل جديد ومشرق عبر
تدعيم الصناعة اللبنانية.
ِّ
مصدرًا للشتول
◄ لبنان يستعد ليصبح
هذا ما أكده وزير الزراعة حسني الحاج حسن ،الفتًا إلى العمل على زيادة
القدرة اإلنتاجية للمشاتل في لبنان ،لتصبح قطاعًا أساسيًا في الزراعة،
ّ
ومصدق عليها لبنانيًا
وتأهيله ليصبح قادرًا على تصدير شتول موثقة
ً
وعامليًا .ورأى أن��ه لم يعد من املسموح أن ي��زرع امل��زارع شتوال من نوعية
مطلوبة ليكتشف بعد س�ن��وات أن��ه زرع ن��وع��ًا آخ��ر ،ول�ف��ت إل��ى أن ال ��وزارة
تعمل على مسح املشاتل املنتجة وم��راك��ز بيع الشتول تمهيدًا إلدخالها
في تصنيف على أساس النوعية والتزام املعاييرُ ،
وسيعلن هذا التصنيف
ً
ليعلم امل��واط��ن اللبناني م ��اذا ي�ش�ت��ري وم��ن أي��ن ي�ش�ت��ري ش �ت��وال موثوقة

ومضمونة .وأشار الحاج حسن خالل افتتاح الدورة التدريبية املخصصة
لتوثيق الشتول وتطبيق القرارين  526و 528في قاعة املحاضرات في وزارة
الزراعة ،إلى أن لبنان يستطيع في ظل توافر املياه والتربة واملناخ املناسب،
وبتأثير من محدودية املساحات وصغر الحيازات الزراعية ،أن يتحول إلى
ّ
واملصدق عليها بكميات كبيرة للتصدير ،وال
منتج مهم للشتول املوثقة
سيما أن الكفاءات املطلوبة متوافرة ومركز التوثيق جاهز والتحضيرات
مكتملة والعمل على إنشاء مختبر مخصص ملنح الشهادات ُينجز
النظرية
ِّ
قريبًا ،وقد ُوقعت اتفاقات تعاون وتكامل بني املديرية العامة لوزارة الزراعة
ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية وجمعية مشاتل لبنان ،في إطار تضافر
الجهود لتحقيق قفزة نوعية كبرى في مجال قطاع املشاتل.
◄ البنك الدولي وصندوق النقد مستمران في دعم لبنان
هي خالصة اجتماع عقد بني وزير املال محمد الصفدي واملدير اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي الهادي العربي الذي
أك��د استمرار البنك الدولي في دعمه مؤسسات الدولة في تنفيذ مشاريع
إنمائية ،وخصوصًا مشروع مياه بيروت الكبرى ومشروع لدعم التربية،
وتبلغ قيمتهما ما يقارب  340مليون دوالر .كذلك أبدى العربي استعداده
لدعم مشاريع جديدة تساهم في تحريك العجلة االقتصادية .وكان الصفدي
قد التقى ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان إيريك موتو في زيارة تعارف،
وأكد موتو رغبة الصندوق في التعاون مع وزارة املال في كل املجاالت.
(وطنية ،مركزية)

