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ليس بالتضليل نحمي
ثروتنا البترولية
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إدارة اإلحصاء المركزي
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مارك أيوب

تخزين ّالطاقة
ُ
المتجددة:
التوق إلى الريادة

18.9%

اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

المصدر :تقرير مجلس اإلنماء واإلعمار ()2017
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روي بدارو

تصميم :سنان عيسى
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غسان ديبة

كيف ّ
يتغير العالم؟

ّ
 14.8مليار دوالر فقط لالستثمار العام في ربع قرن

ضآلة اإلنفاق االستثماري
على مدى ربع قرن،
مضاف إليها ّتوزيع
العقود المنفذة
تبعًا للمصالح الكامنة
في عقود المقاولة
والتمويل والتشغيل ،هما
العامالن األكثر وضوحًا
في تقرير مجلس اإلنماء
واإلعمار .وفي حساب
ّ
بسيطّ ،
متوسط
يتبين أن
اإلنفاق االستثماري ّ
العام
بين عامي  1992و2017
بلغ نحو  600مليون دوالر
سنويًا ،ما يعني أن الدولة
لم تنفق سوى 150
دوالرًا على الفرد سنويًا
في مجاالت تجهيز البنية
التحتية والخدمات ّ
العامة

محمد زبيب
ب ــن ع ــام ــي  1992و ،2017أن ـج ــز مجلس
اإلنماء واإلعمار مشاريع بقيمة  10.3مليار
دوالر ،وهناك مشاريع ال تــزال قيد التنفيذ
بقيمة  4.5مليار دوالر ،أي أن مجمل العقود
ّ
ّ
التي نفذها وينفذها املجلس منذ ربــع قرن
ّ
لم تتجاوز قيمتها  14.8مليار دوالر .وتمثل
هذه القيمة معظم استثمارات الدولة ،أو قيمة
األصــول ّ
العامة الجديدة التي خلقتها .وهي
ّ
ّ
قيمة منخفضة جدًا بكل املقاييس ،وتفسر
أح ــد أهـ ـ ّـم األسـ ـب ــاب وراء ت ــراج ــع ال ـخــدمــات
ّ
العامة وتدهور التجهيزات املختلفة وضعف
قطاعات اإلنتاج واملعرفة.
لقد أنفقت الحكومة بني عامي  1993و2017
أكثر مــن  216مليار دوالر ،وراكـمــت ديونًا
ّ
بقيمة  85مليار دوالر حــتــى اآلن ،إال أنها
لم ُت ّ
خصص سوى  %6.8من إنفاقها ّ
العام
لتجهيز الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وصـيــانـتـهــا وبـنــاء
املرافق الالزمة لتوفير الخدمة ّ
العامة ،في حني
ّ
خصصت ثلث إنفاقها لخدمة الــديــن العامّ
ّ
(ّ 77مليار دوالر حتى نهاية عام .)2017
ي ـت ــول ــى م ـج ـلــس اإلن ـ ـمـ ــاء واإلعـ ـ ـم ـ ــار مـعـظــم
ّ
امل ـشــاريــع ال ـتــي تـنــفــذهــا ال ــدول ــة ،مـبــاشــرة أو
بالشراكة مــع القطاع ال ـخـ ّ
ـاص ،فــي مجاالت:
البنية التحتية األساسية (الكهرباء ،الهاتف،
ال ـن ـق ــل...إل ــخ) وال ـخــدمــات األســاس ـيــة (امل ـيــاه،
الـصــرف الـصـ ّـحــي ،الـنـفــايــات ...إلــخ) ومرافق
ّ
والصحة واملباني الحكومية ،وأيضًا
التعليم

ّ
يتولى بعض املشاريع في ترتيب األراضــي
وح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة والـ ـ ـ ـ ّ
ـري ال ـ ــزراع ـ ــي ،وك ــذل ــك
بعض البرامج ّ
املوجهة إلــى فئات اجتماعية
وقطاعات مـحـ ّـددة ...وبالتالي ،تعكس عقود
املجلس اإلنفاق االستثماري بدرجة كبيرة،
كما تعكس ّ
توجهات الحكومة وسياساتها
ّ
االجتماعية واالقتصادية ،وتمثل أداة قياس
مناسبة لدرجة فشل أو نجاح هذه ّ
التوجهات
والسياسات.
ّ
لعبت السياسات التقشفية دورًا حاسمًا في
تقليص اإلنـفــاق االسـتـثـمــاري لـلــدولــة ،ولكن
الــافــت فــي تقرير مجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار
عن ّ
تقدم العمل لعام  2017أن التمويل كان
متاحًا دائـمــا لــزيــادة هــذا الـنــوع مــن اإلنـفــاق،
ولـكــن الـسـيــاســات لــم تـ ُكـ ّـن تـحـ ّـبــذ ذل ــك ،فقد
بلغ التمويل الخارجي املحقق لبرنامج إعادة
اإلع ـم ــار مـنــذ ع ــام  1992نـحــو  12.5مليار
دوالر ،منها  3.6مليار دوالر هبات ()%29
و 8.9مليار دوالر قــروض ّ
ميسرة (.)%71
تشمل هــذه القيمة اتفاقيات الـقــروض التي
وافـ ـق ــت عـلـيـهــا ال ـح ـكــومــة وص ـ ـ ــادق عليها
ّ
الهبات التي ُوضعت
مجلس النواب واتفاقيات ِ
قيد التنفيذ بموجب مــراسـيــم حكومية .ال
ّ
يبي تقرير املجلس قيمة ّ اتفاقيات القروض
ّ
ّ
وال ـه ـبــات غـيــر امل ـنــفــذة ،إل أن ــه ي ـبــن أن 5.7
مليار دوالر فقط من التمويل ّالخارجي ّتم
تخصيصها للمشاريع التي يتولى تنفيذها
املجلس ،أي ثلث قيمة مجمل املشاريع .وهذا
يـعـنــي أن  9.1مـلـيــار دوالر فـقــط م ــن قيمة

مـشــاريــع اإلع ـم ــار ج ــرى تـمــويـلـهــا بــواسـطــة
الضرائب التي سـ ّـددهــا املقيمون فــي لبنان،
وال ـتــي بـلــغ مجموعها أكـثــر مــن  144مليار
دوالر بني عامي  1992و.2017
استاثرت الطرقات بربع اإلنفاق االستثماري
( )%23.8ف ــي هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ،وب ـل ـغــت قيمة
املشاريع عليها نحو  3.5مليار دوالر ،منها
 1.1مليار دوالر ّ
ممولة بـقــروض خارجية.
يجر إنجاز أي مشروع إلقامة نظام نقل
ولم ّ ِ
ّ
ـام مشترك يخفض الخسائر الناجمة عن
عـ
اإلف ـ ــراط فــي اس ـت ـخــدام ال ـس ـ ّـي ــارات الـخـ ّ
ـاصــة
واستهالك الوقود وازدحام السير والحوادث
واألضـ ــرار الجسيمة على الـصـ ّـحــة والبيئة.
ويجري اآلن في إطــار مشاريع «باريس »4
عــرض تنفيذ املــزيــد مــن مـشــاريــع الطرقات
املكلفة ،تماشيًا مع السياسات التي تمليها
ّ
مـصــالــح املـقــاولــن وم ــاك األراضـ ــي وتـ ّـجــار
ّ
السيارات والوقود.
ّ
وحــلــت عـقــود الـنـفــايــات الصلبة فــي املرتبة
ال ـثــان ـيــة ،وبـلـغــت قـيـمـتـهــا  3.1مـلـيــار دوالر
ّ
( ،)%21نــفــذت منها عـقــود بأكثر مــن 2.5
مليار دوالر وال تزال هناك عقود قيد التنفيذ
بـقـيـمــة  590م ـل ـيــون دوالر .وت ـع ــود معظم
هــذه الـعـقــود ملـشــاريــع املـطــامــر وردم البحر،
ً
ف ـضــا عــن ع ـقــود ال ـشــراكــة م ــع «ســوكـلــن»
حاليًا .ويجري اآلن
سابقًا ،وشركات أخرى ّ
ط ــرح مـشــاريــع جــديــدة تكلف مـئــات ماليني
ال ـ ـ ـ ــدوالرات إلن ـش ــاء م ـح ـ ّـارق بــال ـشــراكــة مع
ّ
الخاص أيضًا .وتدل التجربة إلى فشل
القطاع

ً
ُهــذه العقود فـشــا ذريـعــا ،كــون السياسات
ّ
ّ
املحفزة لالستهالك ال تشجع على التخفيف
من النفايات بل بالعكس تزيدها ،كما أنها ال
ّ
تشجع على الفرز وإعادة التدوير.
ّ
ونالت عقود مشاريع الكهرباء على الحصة
الثالثة األكبر من مجمل اإلنفاق االستثماري،
إذ بلغت قيمتها مليار و 480مليون دوالر،
االستثمارات
وعلى الرغم من عدم كفاية ّ هذه
ّ
ل ـتــأمــن ال ـكّ ـهــربــاء وال ـت ـخــلــص م ــن م ــول ــدات
األحـ ـي ــاء ،إل أن مـجـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـم ــار
ّ
ال يـنــفــذ حــالـيــا أي م ـشــروع لــزيــادة ال ـقــدرات
ّ
اإلنتاجية لدى مؤسسة كهرباء لبنان ،وهذه
ّ
ّ
الخاص.
املهمُة باتت متروكة للقطاع
لقد أنفقت مبالغ ال بــأس بها على مشاريع
مياه الشرب والري ( 1.9مليار دوالر) ومرافق
ّ
الصحي
والصرف
التعليم ( 1.3مليار دوالر) ّ
( 1.1مليار دوالر) ومبالغ أقــل بكثير على
ّ
الصحة ( 371مليون دوالر) وترتيب
مرافق
األراضي والبيئة ( 137مليون دوالر).
ماذا كانت النتيجة؟ تراكمت أزمات الكهرباء
ّ
الصحي وتراجعت نوعية
واملـيــاه والـصــرف
الـطــرقــات واالخـتـنــاقــات امل ــروري ــة وتــدهــورت
البيئة واألراضــي الزراعية وقطاعات اإلنتاج
وانخفضت جودة التعليم والخدمات الصحية
ال ـع ـ ّـامــة .ملـ ــاذا؟ وف ــق تـقــريــر مـجـلــس اإلن ـمــاء
واإلعـ ـم ــار ال يـكـمــن الـسـبــب ف ــي االسـتـثـمــار
ّ
العام بل في ضآلته وسوء توزيعه وتجييره
ّ
فــي خــدمــة مـصــالــح خــاصــة ،كـمــا يكمن في
السياسات ّ
العامة والفساد واملحاصصة.

