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سياسة البترول الوطنية

الـ ـن ــرويـ ـج ــي» .ودل ـي ـل ـه ــم ع ـل ــى ذ ّل ــك
ّ
اتفاق التعاون البترولي الفني
القائم بني البلدين منذ عام
 ،2006الذي ّ
يجدد كل ثالث
س ـنــوات مــن دون انـقـطــاع،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــوم ــون بـ ـه ــا فــي
النرويج في إطار االتفاق
امل ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــورُ ،إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ــى
الـ ــزيـ ــارات امل ـت ـعــاق ـبــة إلــى
لبنان لخبراء نرويجيني
ال يـ ـ ـع ـ ــرف الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون
أسـ ـم ــاء ه ــم وال وج ــوه ـه ــم،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـج ـ ـيـ ــولـ ــوجـ ــي
ف ــاروق الـقــاســم ال ــذي لــم يـظـهــر إلــى
ّ
العلن إل في مطلع هذا العام.
ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب والـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــب ف ــي
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع أن
املـ ـق ــارن ــة بــن

ليس بالتضليل نحمي الثروة الموعودة
ّ
يلخص هذا المقال أبرز المخاطر التي تعترض مسيرة
البترول في لبنان انطالقًا من التجربة القائمة ،التي
تنطوي على ّتزوير واضح للقانون البترولي بهدف
إخراج الدولة كليًا من هذا القطاع وتركه لقمة
سائغة لعدد من الشركات ورعاتهم السياسيين

نقوال سركيس
باحث ومستشار في قضايا البترول
نتيجة النعدام املساء لة واملحاسبة،
ّ
يتضح يــومــا بعد يــوم أن القائمني
ع ـلــى م ـس ـيــرة ال ـب ـت ــرول والـ ـغ ــاز فــي
ّ
مستعدين لتصحيح
لبنان ليسوا
األخ ـ ـطـ ــاء واالنـ ـ ـح ـ ــراف ـ ــات ،الـ ـت ــي ت ــمّ
ّ
ارت ـ ـكـ ــاب ـ ـهـ ــا حـ ــتـ ــى اآلن ،والـ ـ ـت ـ ــي ال
ّ
يمكنها أن تـقــود إل إلــى هــدر ثــروة
مــوعــودة ي ـعـ ّـول عليها اللبنانيون
مل ـس ـت ـق ـب ـل ـهــم وم ـس ـت ـق ـب ــل أوالدهـ ـ ـ ــم.
ّ
ذل ــك ألن ال ـتــداب ـيــر امل ــت ـخ ــذة إلج ــراء
دورة تراخيص جديدة ملنح حقوق
ت ـن ـق ـيــب وإن ـ ـتـ ــاج ت ـس ـيــر ع ـل ــى نـهــج
الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،وت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
امل ـغ ــال ـط ــات وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات نـفـسـهــا،
ال ب ـ ــل إن الـ ـبـ ـع ــض ال يـ ـ ـت ـ ــورع عــن
املعارضة العلنية لتصحيح املسار
وم ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ت ج ــوه ــري ــة
ف ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا إنـ ـش ــاء ش ــرك ــة نـفــط
وطنية ومـمــارســة املجلس النيابي
لصالحياته التشريعية والرقابية.
لـ ــم ي ـع ــد ث ـ ّـم ــة ح ــاج ــة لـ ـلـ ـع ــودة إل ــى
أخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء وانـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراف ـ ـ ــات ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
الـ ـط ــويـ ـل ــة املـ ــاض ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـقــت
اإلش ـ ــارة إلـيـهــا بــإس ـهــاب عـلــى هــذه
الصفحاتّ ،إل أنه ال ّ
بد من التركيز
هنا على أبرز املخاطر في مواضيع
الـســاعــة ،والـتــي يمكن إيـجــازهــا في
النقاط التالية:

 5من املرسوم  2017/43التي ّ
نصت،
خــافــا لـلـقــانــون ،عـلــى عــدم مشاركة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي األنـ ـشـ ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة.
وثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ب ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــر االتـ ـف ــاقـ ـيـ ـت ــن
ّ
الخاصتني بالتنقيب واإلنـتــاج في
الــرقـعـتــن  4و 9مــن دون عرضهما
ع ـل ــى امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ل ـل ـتــدق ـيــق
وامل ـ ــواف ـ ـق ـ ــة .ه ـ ـ ــذا م ـ ــع الـ ـت ــذكـ ـي ــر أن
مشروع املرسوم التطبيقي املذكور
ّ
السرية
قــد أحـيــط بأعلى درج ــة مــن
خــال م ـ ّـدة قــاربــت ثــاثــة أع ــوام قبل
ّ
املصادقة عليه في غفلة ،وذلــك كله
ّ
مــن دون أدن ــى مـنــاقـشــة وحــتــى من
دون إع ـط ــاء الـ ـ ــوزراء ال ــوق ــت ال ــازم
لقراء ته ،ناهيك عن ضــرورة معرفة
ما ُأدخل عليه من تعديالت ّ
شوهت
مبادئ جوهرية قام عليها القانون.
كــان ّمــن املمكن تفسير هــذا الوضع
املجلس
لــو كــنــا فــي بلد ُيعتبر فيه
ّ
النيابي مـجـ ّـرد فولكلور .أمــا وأننا
ّ
حتى إشعار آخر في بلد ديموقرطي
ّ
يشكل فيه املجلس النيابي السلطة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،وأع ـ ـلـ ــى
سلطة رقابية تسهر على مصلحة
املواطنني ،فال يمكن وصف ما حدث
ّ
إل بــان ـت ـهــاك ال ـق ــان ــون وال ــدس ـت ــور،
واسـ ـتـ ـب ــاح ــة امل ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام وحـ ـق ــوق
املواطنني.
ّأم ــا ال ـجــدل ح ــول تـحــديــد األول ــوي ــة،
ب ــن ال ـح ـكــومــة وامل ـج ـل ــس ال ـن ـيــابــي،
في عقد اتفاقيات استثمار البترول
والغاز ،فليس له كبير معنى ،إذ إنه
ال يــوجــد ت ـع ــارض ب ــن االث ـن ــن ،بل
يــوجــد تكامل بــن سلطة تشريعية
ّ
ت ـس ــن ال ـق ــوان ــن وت ــراق ــب تـنـفـيــذهــا،
وأخـ ـ ــرى ت ـن ـف ـيــذيــة ت ـق ــوم بــوضـعـهــا
م ــوض ــع ال ـت ـن ـف ـيــذ ف ــي اإلطـ ـ ــار ال ــذي
تــرسـمــه األولـ ــى .وال يـمـكــن أن ينكر

استرجاع المجلس النيابي
لصالحيات أساسية ُسلبت منه
يشير الجدل الدائر في إطار اللجان
ال ـن ـيــاب ـيــة املـعـنـيــة وخ ــارج ـه ــا حــول
ّ
املخولة ملنح حقوق تنقيب
السلطة
ّ
وإنتاج ،إل أن البعض ما زال يعتبر
أن ال ـج ـه ــة املـ ـس ــؤول ــة ع ــن ذ ّلـ ــك هــي
الـحـكــومــة ،وأن الـعـقــود املــوق ـعــة مع
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة ال ت ـح ـت ــاج إل ــى
م ـصــادقــة الـسـلـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة .ما
يـعـنــي اس ـتـمــرار الــوضــع ال ــذي ســاد
خ ـ ــال دورة الـ ـت ــراخـ ـي ــص األول ـ ـ ــى،
ّ
ً
والـ ـ ــذي اتـ ـس ــم ب ـش ـكــل خ ـ ــاص :أوال،
ّ
بقيام بعض موظفي وزارة الطاقة
بتزوير القانون البترولي عبر املادة

a

ّ
ه ــذه الـبــديـهـيــات إل مــن ي ـخــاف من
ال ـق ــان ــون وم ــن ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى حسن
تنفيذه.

ّ
سد الثغرات في القانون
والمراسيم

بمناسبة مناقشة مشروع القانون
ّ
الخاص باستثمار البترول والغاز
على الـيــابـســة ،يـبــدو مــن الـضــروري
تـ ـشـ ـكـ ـي ــل لـ ـجـ ـن ــة ن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة خـ ـ ّ
ـاصـ ــة
ّ
ت ـ ـتـ ــولـ ــى ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ال ـل ـج ــان
امل ـع ـن ـي ــة األخـ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـقـ ـي ــام بـ ـج ــردة
ّ
كاملة لشتى الـثـغــرات الـتــي تشوب
ّ
القانون  2017/132الخاص باملوارد
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ف ـ ــي املـ ـ ـي ـ ــاه الـ ـبـ ـح ــري ــة،
والتناقضات بني أحكام هذا القانون
التطبيقية من
مــن جـهــة واملــراس ـيــم
ّ
جهة ثانية .وذلك بهدف تجنب هذه
الـثـغــرات والتناقضات فــي القانون
الـجــديــد ،ع ــاوة عـلــى قــانــون خـ ّ
ـاص
يـصـ ِّـحــح االن ـحــرافــات والـتـنــاقـضــات
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ح ـ ــت ـ ــى اآلن ،وفـ ــي
طليعتها وباإليجاز:
ً
أوال ،إلـ ـغ ــاء امل ـ ـ ــادة  5م ــن امل ــرس ــوم
ّ
 2017/43التي تشل دور الدولة في
األنشطة البترولية.
ثــانـيــا ،إل ـغــاء امل ــادة  16مــن املــرســوم
نفسه الـتــي تعطي ّ الــدولــة ،وبشكل
مهني ومـخـجــل ،حــق «طـلــب» تعيني
مـ ـج ـ ّـرد «م ـ ــراق ـ ــب» ف ــي لـ ـج ــان إدارة
الشركات األجنبية العاملة ،عوضًا
ع ــن مـ ـش ــارك ــة الـ ــدولـ ــة ال ـف ـع ـل ـيــة فــي
م ــراح ــل ص ـن ــاع ــة الـ ـبـ ـت ــرول والـ ـغ ــاز
كافة.
ثالثًا ،عــدم دمــج مراحل االستطالع
واالستكشاف واإلنـتــاج في اتفاقية
ُ
واحدة تعقد ملا يقارب أربعني سنة،
وذل ـ ـ ــك خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون واألعـ ـ ـ ــراف

ّ
ُّ
املتبعة في كل أنحاء العالم.
رابـ ـ ـع ـ ــا ،إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي تـقـسـيــم
املنطقة االقـتـصــاديــة إلــى عشر رقع
ّ
ّ
متوسط مساحتها عن
فقط ،ال يقل
 1,900كلم مربع ،أي خمسة أضعاف
مــا هــو عـلـيــه فــي إســرائ ـيــل ،وأربـعــة
أض ـ ـ ـعـ ـ ــاف ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ل ـل ــرق ــع
املمنوحة فــي القسم النرويجي من
بـحــر الـشـمــال ال ــذي تـفــوق مساحته
 105مـ ـ ـ ّـرات ك ــام ــل م ـســاحــة املـنـطـقــة
االقتصادية الخالصة عندنا.
خامسًا ،ضرورة االقتداء بما ّ
يتم في
ّ
التمهل في
النرويج وغيرها لجهة
تلزيم رقــع جــديــدة ،بانتظار نتائج
الحفر في الرقع التي سبق تلزيمها،
وم ـعــرفــة اح ـت ـم ــاالت وجـ ــود مـكــامــن
ج ـيــولــوج ـيــة واع ـ ـ ــدة ف ــي تــرك ـي ـبــات
أخ ـ ـ ــرى ق ــريـ ـب ــة مـ ـنـ ـه ــا .فـ ــي حـ ــن أن
ال ـت ـسـ ّـرع ف ــي تـلــزيــم ال ــرق ــع الـثـمــانــي
الـبــاقـيــة ،يعني الـتـسـ ّـرع العشوائي
ّ
تمتد على
فــي االرتـبــاط بالتزامات
أربعة عقود ،والتفريط باحتماالت
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب أكـ ـب ــر
وشـ ــروط أف ـضــل ل ـلــدولــة .خصوصًا
ّ
أن امل ـع ـط ـي ــات ال ـج ـيــولــوج ـيــة ال ـتــي
تـُمـلـكـهــا ال ــدول ــة ح ــول االك ـت ـشــافــات
املمكنة في لبنان ،ال يمكن مقارنتها
بما تملكه الشركات العاملية.

ّ
وطنية
إنشاء شركة نفط

ُ
سـ ـن ــوات وس ـ ـنـ ــوات ط ــوي ـل ــة ه ـ ــدرت
وف ــرص ثـمـيـنــة ضــاعــت مــن دون أن
ُي ـق ـ ِـدم لـبـنــان عـلــى مــا أقــدمــت عليه،
ّ
منذ مطلع القرن املاضي ،كل الدول
ّ
األوروب ـ ـيـ ــة ،ث ـ ّـم ك ــل الـ ــدول الـنــامـيــة،
ّ
ـدول ال ـع ــرب ـي ــة مــن
ب ـم ــا ف ـي ـهــا كـ ــل الـ ـ ـ ُ
ُدون اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء ،امل ـ ـنـ ـ ِـت ـ ـجـ ــة وغ ـي ــر
املـ ـن ـ ِـتـ ـج ــة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ـغ ـ ــاز (ب ـم ــا
ف ـي ـهــا إق ـل ـي ــم ك ــردسـ ـت ــان الـ ـع ــراق ــي)،
أي إن ـش ــاء شــركــة ن ـفــط وط ـن ـيــة ،أو
ّ
أحيانًا شركات ّ
عدة .كل هذه الدول،
ص ـنــاع ـيــة ك ــان ــت أو ن ــام ـي ــة ،أدركـ ــت
مـ ـن ــذ عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـسـ ـن ــن م ـ ــا ي ـم ـل ـيــه
ّ
ّ
الحس السليم ،أي إن شركات
مجرد
ّ
النفط الوطنية هي أداة ال بد منها
لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّـرر مـ ــن ال ـه ـي ـم ـن ــة األج ـن ـب ـي ــة
ّ
ولتنفيذ سياسة مستقلة تتماشى
ّ
ومـتـطــلـبــات املـصـلـحــة الــوطـنـيــة في

مـخـتـلــف مــراحــل اإلن ـت ــاج والـتـكــريــر
وال ـن ـقــل وال ـتــوزيــع والـبـتــروكـيـمـيــاء
وتــدريــب ال ـكــوادر الوطنية الــازمــة.
ّ
كــل ـهــا أدركـ ـ ــت ذلـ ــك وت ـص ـ ّـرف ــت عـلــى
ه ــذا األسـ ـ ــاس ،ان ـطــاقــا م ــن فــرنـســا
ّ
عــام  1928إلــى كــل ال ــدول األوروبـيــة
األخ ــرى ،وانطالقًا من املكسيك عام
ّ
 1938إل ــى ك ــل ال ـب ـل ــدان املـسـتـعـ َـمــرة
سابقًا في مختلف أنحاء املعمورة.
ّ
كلها باستثناء… لبنان!
وغـنـ ّـي عــن الـقــول إن هــذا االستثناء
ال ي ـع ــود س ـب ـبــه ل ـج ـهــل الـلـبـنــانـيــن
مل ــا ي ـج ــري ف ــي ال ـع ــال ــم ،أو لجهلهم
ألبسط مستلزمات تطوير صناعات
ومــرافــق أولية من مرافق االقتصاد
الوطني .السبب هو أن هدف بعض
القائمني على هذا القطاع ال عالقة له
بمصلحة
ال باالقتصاد الوطني وال
ّ
املـ ــواط ـ ـنـ ــن .والـ ـ ـح ـ ــال أن م ـصــن ـعــي
ال ـت ـكــريــر ف ــي ال ــزه ــران ــي وطــراب ـلــس
عاطالن عن العمل منذ قرابة أربعة
ّ
عقود وأن لبنان يستورد كل قطرة
م ــن املـ ـح ــروق ــات ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا،
وأن صناعته البتروكيمائية شبه
مـ ـع ــدوم ــةّ .أم ـ ـ ــا مـ ــوضـ ــوع م ـش ــارك ــة
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع ال ـت ـن ـّق ـي ــب
ّ
واإلنتاج عبر شركة وطنية تمثل كل
اللبنانيني ،فما زال يصطدم بحجج
ّ
ً
أقلها أنه ال ّ
بد ّأوال من
هجينة ليس
ّ
اكـتـشــاف ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز بـكــمـيــات
ت ـج ــاري ــة ،يـضـيــف إل ـي ـهــا املـسـتـشــار
الـنــرويـجــي مــن أصــل عــراقــي فــاروق
الـقــاســم ،أن هــذه االكـتـشــافــات يجب
أن تكون كافية لتأمني اإلنـتــاج ّ
ملدة
أكـثــر مــن عـشــريــن سـنــة ،إضــافــة إلــى
شـ ـ ــروط أخـ ـ ــرى ال ت ـس ـت ـنــد إل ـ ــى ّ
أي
منطق اقـتـصـ ّ
ـادي أو أي تجربة في
البلدان األخرى ،بما فيها النرويج!

خدعة اتباع النموذج البترولي
النرويجي
من أغــرب وأعجب ما يلفت االنتباه
في مسيرة البترول والغاز في لبنان
ّ
أن بعض املسؤولني عن هذا القطاع
يــــ ّ
ـرددون م ـن ــذ سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة أن
ّ
التدابير املتخذة الستثمار الثروة
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة املـ ـ ــوعـ ـ ــودة م ـس ـت ــوح ــاة
م ـمــا ُي ـس ـ ّـم ــى «الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـب ـتــرولــي

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ما حصل في النرويج ومــا يحصل
ّ
ع ـنــدنــا تـ ــدل ل ـيــس ع ـلــى ت ـبــاعــد ،بل
ّ
عـ ـل ــى تـ ـن ــاق ــض ت ـ ـ ـ ــام ب ـ ــن س ـي ــاس ــة
وتجربة النرويج من جهة ومسيرة
البترول والـغــاز في لبنان من جهة
ّ
ثانية .تناقض كلي ،خصوصًا حول
أم ــور ونـقــاط جــوهــريــة كالشفافية،
وم ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ــي األن ـش ـط ــة
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ،وإنـ ـ ـش ـ ــاء ش ــرك ــة نـفــط
وطـ ـنـ ـي ــة ،ونـ ـظ ــام ت ـق ــاس ــم اإلنـ ـت ــاج،
ودور املجلس النيابي ،والحوكمة
إل ـ ـ ــخ ...وقـ ــد س ـب ـقــت اإلش ـ ـ ــارة مـ ــرارًا
وتـ ـك ــرارًا إل ــى ه ــذه ال ـت ـنــاقــض ،كما
طـ ــرحـ ــت األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ح ـ ــول ـ ــه ،أس ـئ ـل ــة
مـ ــا زالـ ـ ـ ــت مـ ــن دون ّ
أي جـ ـ ـ ــواب أو
ّ
تفسير رسـمــي حــتــى اآلن .ال بــل إن
ّ
التفسيرات الـتــي تــم تكليف السيد
ف ـ ـ ــاروق الـ ـق ــاس ــم ب ــإع ـط ــائ ـه ــا زادت
الغموض غموضًا بسبب املغالطات
والتناقضات التي وقع فيهاّ ،
جراء
ما كتبه في «األخبار» من جهة ،وما
ً
حصل فعال في النرويج ،وما كتبه
ش ـخ ـص ـيــا ف ــي ك ـت ــاب ــه «ال ـن ـم ــوذج
البترولي النرويجي» من جهة
ث ــان ـي ــة (راجـ ـ ـ ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار»
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ  3كـ ـ ــانـ ـ ــون األول
.)2018
أخـ ـي ــرا ال آخـ ـ ـ ـرًا ،ن ـطــرح
األس ـ ـ ـئ ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة:
نـ ـظـ ـرًا إلـ ــى ال ـت ـنــاقــض
فـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات
ّ
الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة ف ـ ــي ك ــل
من النرويج ولبنان،
ملـ ــاذا االس ـت ـم ــرار في
التأكيد على أن لبنان
يـ ـسـ ـت ــوح ــي س ـي ــاس ـت ــه
م ــن الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـب ـتــرولــي
ّ
ال ـ ـ ـنـ ـ ــروي ـ ـ ـجـ ـ ــي؟ وب ـ ـ ـعـ ـ ــد ك ـ ــل
دورات التدريب في النرويج،
أل ـ ــم يـ ـس ــأل أو يـ ـتـ ـس ــاء ل بـعــض
الـقــائـمــن عـلــى سـيــاســة الـبـتــرول
والغاز في لبنان ملاذا تشارك الدولة
ف ــي األن ـش ـطــة ال ـب ـتــرول ـيــة وتـسـيـطــر
ُ
عليها في النرويج ،وتمنع عن ذلك
في لبنان؟ وملــاذا تـ ّـم إنشاء الشركة
الوطنية «سـتــاتــويــل» فــي النرويج
ُ
وت ـب ــذل الـجـهــود ملـنــع إن ـشــاء شركة
وطنية في لبنان؟ وملــاذا تناقضات
ال ـس ـيــد فـ ـ ــاروق ال ـق ــاس ــم حـ ــول هــذه
األم ــور وغـيــرهــا ،حـســب مــا إذا كــان
يكتب ّ
لقراء خارج لبنان أو إذا كان
ي ـت ـحـ ّـدث أو «ي ـن ـصــح» الـلـبـنــانـيــن؟
هــذا غيض مــن فـيــض ،أمثلة كثيرة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـن ـ ـطـ ــوي عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ـس ـي ــرة
البترول والغاز عندنا من ألفها إلى
يائها.
ّ
إن ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا اع ـت ـبــار ك ــل هــذا
ً
تـ ـضـ ـلـ ـي ــا ،فـ ـكـ ـي ــف ي ـ ــا ت ـ ـ ــرى ي ـك ــون
التضليل؟

مؤشر

بورصة بيروت تخسر  %18من قيمة أسهمها في  9أشهر
علي هاشم
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لم تكن بورصة بيروت بمنأى عن التراجع الذي
ّ
أصاب مختلف املؤشرات املالية واالقتصادية في
الفترة األخيرة ،لكونها تحمل ببنيتها العوامل التي
ّ
تجعلها تتأثر بــاألزمــة الحالية بـقـ ّـوة .منذ نشأة
بورصة بيروت ،تسيطر قطاعات املصارف ومواد
الـبـنــاء والـتـطــويــر ال ـع ـقــاري (ســولـيــديــر تـحــديـدًا)،
ّ
على األسهم املتداولة فيها ،وهو ما ّ
يفسر تأثرها
تلقائيًا باملشاكل التي تطاول اليوم القطاع العقاري
والثقة بسالمة ّ
نمو القطاع املصرفي.
ّ
ّ
تعد رسملة ســوق البورصة أحــد املــؤشــرات الذي
تعتمده األسواق الحتساب قيمة إجمالي األسهم
املتداولة في البورصة في أي وقــت .وبشكل عام،
ً
ّ
املؤشر عن ّ
ّ
تحول على مستوينيّ :أوال
يعبر هذا
في تغيير القيمة السوقية لألسهم املتداولة وفق
عــوامــل الـعــرض والـطـلــب عليها ،وثــانـيــا فــي قيمة
األسـهــم الجديدة التي تضاف إلــى ســوق األسهم

بفعل تأسيس شــركــات جــديــدة أو إضــافــة أسهم
جديدة إلى الشركات القائمة.
بــدأت ع ــوارض األزم ــة تظهر فــي بــورصــة بيروت،
وتتطور مع ّ
ّ
تطورها ،بحيث برزت ضغوط كبيرة
على مستوى العرض مع انسحاب عدد كبير من
الالعبني من سوق بورصة بيروت ،وفقدان الثقة
ّ
بـمــؤشــرات القطاعات التي تسيطر على األسهم
ً
املـتــداولــة فــي الـبــورصــة .فضال عــن أن امتصاص
الـسـيــولــة م ــن ِق ـبــل امل ـص ــرف امل ــرك ــزي عـبــر خلق
أرب ــاح استثنائية مــن تــوظـيـفــات امل ـصــارف لــديــه،
كــان يـ ّ
ـؤدي دورًا في رفــع الفوائد ،وبالتالي زيــادة
جاذبية توظيف السيولة في الودائع املصرفية بدل
البورصة .كذلك ساهمت
املراهنة على أرباح أسهم ّ
ّ
الكارثية
فــي زي ــادة هــذه الـضـغــوط كــلـهــا ،النتائج
ّ
ميزانيات سوليدير لسنة  ،2017التي أظهرت
في
وجود خسائر بقيمة  118.5مليون دوالر وديونًا
تناهز  860مليون دوالر.
عـلــى مـسـتــوى الــرس ـم ـلــة ،ب ــدأ م ـســار ال ـه ـبــوط في

بورصة بيروت منذ شباط /فبراير  ،2017إذ انخفضت
من  12.41مليار دوالر إلى  11.4مليار في كانون ّ
األول/
ديـسـمـبــر  .2017ومـنــذ نـيـســان /أبــريــل امل ــاض ــي ،بــدأت
ّ
تسجل الـتــراجــع األط ــول واألكـثــر ح ـ ّـدة لـهــا ،إذ انخفض
ّ
مؤشر رسملة سوق البورصة من  11.79مليار دوالر
ّ
فــي نـيـســان /أبــريــل إلــى  9.66مـلـيــار دوالر حــتــى بــدايــة
كــانــون ّ
األول /ديـسـمـبــر ال ـحــالــي .بمعنى آخ ــر ،شهدت
البورصة خالل تسع أشهر فقط خسائر توازي قيمتها
نحو  %18مــن إجمالي قيمة األسـهــم امل ـتــداول بها في
مختلف القطاعات.
ّ
تعد بورصة بيروت ثاني أقدم بورصة في منطقة الشرق
األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا ،وه ــي ّتحتفل خ ــال سنتني
بمرور مئة عــام على تأسيسها ،إل أنها ال تــزال بعيدة
عن لعب أي دور إيجابي في االقتصاد اللبناني ،نظرًا
لغياب أي شركة خدماتية أو سياحية أو صناعية عن
الئحة الشركات التي ُي َ
تداول بأسهمها ،ولغياب أي دور
لها في توفير التمويل للمشاريع املنتجة من خالل سوق
األسهم.

فاملشاكل الـتــي تـطــاول حجم الــرسـمـلــة ،ال ـيــومّ ،
تعبر عن
ُ
ربط القطاعات املهيمنة على األسهم املتداولة في البورصة
ّ
بطبيعة النموذج االقتصادي والقطاعات التي أراد صناع
القرار أن تكون «ريادية» .وقد ّأدت هذه املشاكل البنيوية إلى
الحقيقي،
تقليص فعالية البورصة ودورها في االقتصاد ّ
مع تراجع نسبة رسملتها من إجمالي الناتج املحلي إلى
مستويات راوحت بني  %22و %23في السنوات الخمس
األخيرة ،بينما تبلغ هذه النسبة  %40في البلدان ّ
املتوسطة
الدخل ،وتتجاوز  %59في األردن و %61في املغرب وفق
أرقام البنك الدولي.
ودورهــا اليوم
ال يمكن القول إن مشكلة بورصة بيروت ّ
قابلة للمقاربة بمعزل عــن مشكلة أعمق تتعلق بطبيعة
الـنـمــط االق ـت ـصــادي ال ـســائــد فــي ل ـب ـنــان .الـبـحــث عــن دور
ال ـبــورصــة وقــدرت ـهــا عـلــى لـعــب دور الــوسـيــط فــي توجيه
ً
الرساميل باتجاه منتج ،يقتضي البحث ّأوال عن سياسات
ق ــادرة عـلــى تحفيز هــذا الـنــوع مــن الـنـشــاط االقـتـصــادي.
ّ
وبالتالي ،من املمكن اعتبار هذه املؤشرات عارضًا ملشكلة
مسببًا ّ
ّ
أهم ،ال ّ
جذرية ّ
بحد ذاته.
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اقتصاد السوء

في مواجهة الحكومة العتيدة
محمد زبيب
ُ
عدم تشكيل الحكومة ،هو دليل إضافي على عجز القوى املسيطرة عن إدراك املخاطر التي
ّ
تهدد املجتمع اللبناني ،وبالتالي عدم ّ
ّ
أهليتها إلدارة األزمة القائمة .أما ُ تشكيل الحكومة
ُ
املنتظرة ،اآلن أو بعد حني ،فسيكون سببًا آخر للقلق ،إذ أن اإلجراءات املقترحة لتخفيض
ّ
ّ
العجز املالي تتجه إلى تحميل فئات الدخل األدنى واملتوسط القسط األكبر من كلفة شراء
املزيد من الوقت بأثمان باهظة.
ّ
لقد دخل االقتصاد اللبناني في حالة ركــود تضخمي ُيخشى أن تكون طويلة املــدى ،إذ
ّ
مستمر في ّ
معدل ّ
ّ
النمو االقتصادي وتنامي البطالة
يترافق ارتفاع التضخم مع انخفاض
وتراجع الهجرة وصافي التحويالت الخارجية وزيــادة العجزين التوأمني املالي والجاري،
وبالتالي زيادة املديونية الداخلية والخارجية.
ّ
سجل الرقم القياسي ألسعار االستهالك ،الذي ُت ّ
املؤشرات الصادرة أخيرًاّ ،
عده إدارة
وفق
الثاني /نوفمبر املاضي
تشرين
في
%5.83
بنسبة
سنويًا
ارتفاعًا
ـزي،
ـ
ك
ـر
ـ
مل
ا
ـاء
ـ
ص
ـ
اإلح
ّ
باملقارنة مع الشهر نفسه من العام املاضي .وواصل ّ
نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي
ُ ّ
سجل ّ
معدل ّ
توقع أن يكون قد ّ
نمو
تباطؤه ،وانخفض إلى  %0.6فقط في عام  ،2017وي
أدنــى في هــذا الـعــام ،نظرًا لتكاثر األخـبــار ّ
السيئة في السوق العقارية وتعاظم الضغوط
ّ
املدفوعات
النقدية واملالية وتضخم املخاطر املصرفية وارتفاع العجز التجاريّ وعجز ميزان
ّ
ّ
ّ
الناتج املحلي
تخفيض
توقعاته لنمو ّ
وتباطؤ نمو الودائع .وكان البنك الدولي قد عمد إلى ّ
ّ
اإلجمالي في هذا العام من  %1.8إلى  ،%1علمًا أن توقعاته للنمو أعلى من توقعات إدارة
اإلحصاء املركزي .وكذلك عمدت وكالتا التصنيف «موديز» و«فيتش» إلى تعديل نظرتهما
ّ
«مستقرة» إلى «سلبية» ،وهو اتجاه تسير عليه
املستقبلية إلى األوضــاع في لبنان من
ّ
كل وكاالت التصنيف الدولية ،التي بدأت ّ
بتخفيض درجة التصنيف السيادي للدولة
ح
تلو
ّ
ّ
ّ
اللبنانية واملصارف املحلية إلى مرتبة مخاطر التوقف عن سداد الدين ،وهذا االتجاه يمثل
ّ
حجة ّقوية في أسواق الدين لرفع عالوة هذه املخاطر ،وبالتالي مواصلة رفع أسعار الفائدة
وجني عوائد مرتفعة على توظيفات الودائع ورأس املال املصرفي بما يتجاوز كثيرًا نموّ
الفعلية (الرائجة في
الدخل (األجــور واألربــاح) في االقتصاد .لقد ارتفعت أسعار الفائدة
ّ
السوق) منذ إطالق الهندسات املالية في النصف الثاني ّمن عام  ،2016وحققت املصارف
وكبار مودعيها عائدًا فوريًا بنسبة تفوق الـ %40على كل دوالر جرى توظيفه لدى البنك
املركزي ،كما دفعت الضغوط على سعر صرف الليرة إلى استخدام أدوات نقدية مرتفعة
الكلفة وشديدة التأثير ،انطوت على «مصادرة» السيولة بالليرة والعمالت األجنبية وتقييد
حــريــة التحويل بــن الـعـمــات وبــن لبنان وال ـخــارج ،وذل ــك عبر إغ ــراء شــرائــح واسـعــة من
ّ
ّ
املتوسطة واملتدنية القيمة إلبقاء ودائعهم بالليرة وإطالة آجال استحقاقها
أصحاب الودائع
ّ
في مقابل فوائد سخية ،وصلت في بعض الحاالت إلى أكثر من  %25إذا كانت الوديعة
بالدوالر وجرى تحويلها إلى الليرة وتجميدها ألكثر من سنة .كذلك ،جرى إغراء العديد
لتحويل قروضهم إلى الدوالر في مقابل فائدة تقارب الصفر ،وهو
من املقترضني بالليرة
ّ
ّ
ّ
السخية
ما يزيد مخاطر التعثر في ظل أي انخفاض في سعر صرف الليرة .هذه الفوائد
ّ
ّ
يمولها مصرف لبنان عبر املــال الـعــام ،وهــو نجح أخيرًا بفرض زيــادة سعر الفائدة من
 %7.46إلى  %10.50على سندات الخزينة بالليرة التي تصدرها وزارة املال لتمويل ّ عجز
املالية ّ
العامة ،ما يعني أن خدمة الدين ّ
العام سترتفع في العام املقبل وحده بما ال يقل عن
 1000مليار ليرة ،وستستنزف أكثر من نصف إيرادات املوازنة والخزينة وستزيد العجز
واملديونية إلى مستويات أعلى بكثير من املستويات الحالية.
ّ
ّ
كل هذه املؤشرات ،وهي على سبيل املثال ال الحصر ،تفيد أن األزمة القائمة ليست ظرفية
بل بنيوية ،وهي تكمن في النموذج االقتصادي نفسه واقتصاده السياسي واملصالح التي
ّ
ّ
ترسخت فيه على مدى ربع القرن املاضي ،ســواء على صعيد تراكم رأس املــال وتركزه
ّ
ُ
أو تراكم السلطة وتركزها .ومــا يحصل الـيــوم ،وي ــراد له أن يتبلور أكثر في السياسات
الحكومة العتيدة ،هو محاولة يائسة للمحافظة على هذا النموذج ألطول
التي ستناقشها
ّ
وقت ممكن ،وبما يحقق املزيد من املكاسب لعدد قليل جـ ّـدًا من الالعبني املهيمنني على
الدولة واالقتصاد .وهذه املحاولة تقوم بشكل واضح على زيادة الكلفة املترتبة على املال
ّ
العام ،وبالتالي على حساب دخل املقيمني واستهالكهم وحاجاتهم ،وتحويل األزمــة إلى
ّ
ّ
أزمة قطاع عام ،فيما هي أزمة قطاع خاص بامتياز ،يعاني من سطوة مصالح املصرفيني
ّ
ّ ّ
وملك األراضي ّ
وتجار البناء واملقاولني ومن لف لفهم.
واملستوردين
ّ
ّ
هـنــاك حقيقة ال يمكن ال ـهــروب منها ،وهــي تفسر الكثير مــمــا يـجــري ال ـيــوم .فالنموذج
االقتصادي الذي نشأ وترعرع وكبر منذ تسعينيات القرن املاضي ،قام على آلية ُم ّ
حددة
ّ
ً
وواضحة :بدال من زيادة اإلنتاج في االقتصاد املحلي ،وخلق فرص العمل وتعظيم الدخل
ملصلحة رفــع مستوى الرفاهية فــي املجتمع ،جــرى تشجيع
وال ـثــروة وإع ــادة توزيعهما
ّ
هجرة القوى العاملة املاهرة واملتعلمة طمعًا في الحصول على تحويالتها ،التي تظهر في
الحسابات القومية كهدايا بال مقابل ،في حني أنها ّ
تجسد أحد أكبر مصادر النزف في
ّ
االقتصاد اللبناني .كما جرى تشجيع تدفق االستثمار األجنبي املباشر وتوجيهه نحو
املضاربات املالية والعقارية ،عبر إعفاء أرباح الفوائد وتجارة السندات واألسهم والعقارات
ّ
ّ
خارجية ضخمة،
فعلي .لقد نجحت هــذه اآللية باجتذاب تدفقات
من أي عــبء ضريبي
ّقدرها البنك الدولي بأكثر من  280مليار دوالر بني عامي  1993وّ ،2017إل أنها لم توجهّ
ُ
لالستثمار ،بل ّ
واالستيراد ،إذ بلغ العجز التجاري املتراكم
مولت اإلفــراط في االستهالك
ُ
ّ
ّ
نحو  261مليار دوالر ،وغ ــذت مـضــاربــات عقارية ق ــدر حجمها بأكثر مــن  170مليار
دوالر (املبيعات العقارية في هذه الفترة) .واعتمدت هذه اآللية على املصارف لتحويل هذه
ّ
ّ
ّ
والخاصة،
التدفقات إلى زيادة في الودائع وتوظيف هذه ّالودائع في تضخيم املديونية العامة ُ ّ
التي تبلغ اليوم  4أضعاف مجمل الناتج املحلي السنوي ،وتستأثر بربع الدخل املحقق.
ّ
ّ
ّ
منذ عام ،2011
هذه ّ اآللية تواجه مشكلة جدية ،إذ يسجل ميزان املدفوعات عجزًا مستمرًا ّ
نزف
ويقدر أن يبلغ العجز في هذا العام وحده أكثر من  5مليارات دوالر ،وهذا يدل على ٍ
متصاعد للعمالت الصعبة ،إذ أن ميزان املدفوعات يشير بطريقة ما إلى أن حجم األموال
ٍ
الخارجة من لبنان يفوق بكثير حجم األموال الداخلة إليه ،وهذا يظهر بوضوح من خالل
ّ
املؤشرات األخيرة ،التي تفيد باستمرار انخفاض صادرات الخدمات ،وال ّ
سيما السياحة،
ّ
وصافي التحويالت وكذلك انخفاض االستثمار األجنبي إلى أقل من  %4من مجمل الناتج
ّ
املحل ّي.
ّ
ال تــدل هذه املــؤشــرات إلى أن األزمــة محصورة بسعر صرف الليرة ،بل هي أزمــة تمويل
للنموذج بـ ّ
ـرمـتــه ،وبالتالي تـقــوم املـحــاولــة ،الـتــي يتنظر تنفيذها تشكيل الحكومة ،على
ّ
ُ
التضحية مجددًا بفرصة تصحيح هذا النموذج بطريقة مدارة ،وتركه يستفحل أكثر من
ّ
التقشف وتقليص حجم القطاع ّ
العام وإخراج
خالل اإلمعان في الذهاب إلى املزيد من برامج
الدولة نهائيًا من دائرة التأثير في االقتصاد.
هذا ما يجري طرحه اآلن كبرنامج عمل للحكومة العتيدة ،وهذا ما ّ
يتوجب علينا مواجهته.

