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ّ
الحل البيئي لمشكلة الكهرباء

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ

 3آالف ميغاواط من الطاقة الشمسية في لبنان

فيفيان عقيقي
ي ـ ـعـ ـ ّـد أم ـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاقـ ــة م ـ ــن الـ ـه ــواج ــس
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي تـسـيـطــر راه ـن ــا على
سياسات الطاقة في العالم .إذ تعمد
ب ـ ـلـ ــدان ك ـ ُث ـي ــرة إل ـ ــى ت ـن ــوي ــع م ـص ــادر
ال ـط ــاق ــة امل ـس ـت ـخــدمــة ف ـي ـهــا ،لـتـكــويــن
ّ
م ـنــاعــة ذات ـي ــة ت ـج ــاه ت ـقــل ـبــات أس ـعــار
ّ
والحد من تأثيراتها ،ولتأمني
البترول
ُحاجاتها من الطاقة من كل املصادر
املتاحة لديها بأقل كلفة ُممكنة .يوم
ال ـج ـم ـع ــة املـ ــاضـ ــي ،نـ ـش ــرت صـحـيـفــة
 The Guardianالبريطانية تقريرًا عن
«استثمارات بقيمة  14مليار دوالر في
ُ
الطاقة املـتـجـ ّـددة يجريها الصندوق
ال ـس ـي ــادي ال ـن ــروج ــي ،الـ ــذي ي ـع ـ ّـد من
أك ـب ــر ال ـص ـن ــادي ــق ال ـس ـي ــادي ــة ويـصــل
ح ـج ـمــه إلـ ــى  1ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،فــي
ّ
مقابل تخليه عــن اسـتـثـمــارات أخــرى
بقيمة  8مليارات دوالر في  134شركة
تعمل في التنقيب عن النفط والغاز،
وذل ــك بـهــدف تـنــويــع م ـصــادر الـطــاقــة
لــديــه» ،ووف ـقــا لـلـخـبــراء ف ــإن «الـبـلــدان
التي جمعت ثرواتها من النفط ترى
املستقبل في الطاقة الخضراء».
لكن فــي لبنان تختلف األم ــور كثيرًا!
فــال ـب ـحــث ف ــي س ـي ــاس ــات ال ـط ــاق ــة فــي
ل ـب ـنــان ت ـت ـحـ ّـكــم ب ــه م ـصــالــح خ ـ ّ
ـاص ــة،
وال تحيد الخطط واالستراتيجيات
املوضوعة عنها ،بحيث ّ
تتم املحافظة
على أربــاح مستوردي ّ
وتجار النفط،

الـكـهــربــاء الـيــومـيــة ،وت ــزاي ــد األض ــرار
الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن تـ ـبـ ـع ــات هـ ـ ــذه األزمـ ـ ــة
امل ـس ـت ـمـ ّـرة ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـلــى مـيــزانـيــة
األس ـ ـ ـ ــر بـ ـسـ ـ ّب ــب ف ـ ـ ــات ـ ـ ــورة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
املرتفعة ،وإنما أيضًا على االقتصاد
وإمـكــانـيــات نـمـ ّـوه وزي ــادة تنافسيته
فيما كلفة اإلنـتــاج الـتــي تـعـ ّـد فــاتــورة
ال ـطــاقــة جـ ــزءًا أســاس ـيــا مـنـهــا باهظة
ّ
جدًا.
ّ
ّأم ــا األسـ ــوأ فـهــو أن ك ــل ذل ــك يحصل
فـيـمــا يـمـتـلــك لـبـنــان إم ـكــانــات كبيرة
إلنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،ت ـقـ ّـدرهــا
دراسة حديثة بنحو  3آالف ميغاواط
أراض مـ ـش ــاعـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــي ق ـ ــدرة
ف ـ ــي
ٍ
َ
إن ـتــاج ـيــة كــاف ـيــة الس ـت ـب ــدال مـعـمــلــن
على األق ــل مــن املـعــامــل الستة املنوي
إن ـشــاؤه ــا ،وبـكـلـفــة أق ــل بـنـحــو  2إلــى
 4م ـ ّـرات باملقارنة مــع أسـعــار اإلنـتــاج
ّ
الحالية .إل أن هذه الطاقة اإلضافية
ّ
غـ ـي ــر ُم ـ ــدرج ـ ــة ف ـ ــي خـ ــطـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء
الجديدة التي تطرح إنتاج ما ال يزيد
ع ــن  480م ـي ـغ ــاواط ف ـقــط م ــن الـطــاقــة
الشمسية.
أع ـ ّـد ه ــذه ال ــدراس ــة «امل ــرك ــز الــوطـنــي
لـ ــاس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار عـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــد» الـ ـت ــاب ــع
«ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـلـ ـبـ ـح ــوث
ال ـع ـل ـم ـيــة» ب ــال ـت ـع ــاون م ــع «بــرنــامــج
الـ ـط ــاق ــة واألمـ ـ ـ ــن فـ ــي م ـع ـه ــد ع ـصــام
فــارس للشؤون العامة والسياسات
ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي بـ ـي ــروت» ،م ــن امل ـف ـتــرض نشرها
ق ــريـ ـب ــا .ت ــرص ــد ال ـ ــدراس ـ ــة األراضـ ـ ــي
اللبنانية التي تمتلك إمكانات ّ
مهمة
إلنـ ـش ــاء م ـ ـ ــزارع ل ـل ـط ــاق ــة الـشـمـسـيــة
وقـ ـ ـ ـ ــد اع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــدت عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـخ ـ ــرائ ـ ــط
ال ـط ــوب ــوغ ــراف ـي ــة وال ـ ـصـ ــور ال ـج ـ ّـوي ــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـج ــزه ــا م ــدي ــري ــة ال ـ ـشـ ــؤون
ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ف ــي ال ـج ـي ــش الـلـبـنــانــي
الختيار األراضي ،على أن تكون غير
ُم ّ
عرضة للمخاطر الطبيعية (حرائق
وانزالقات وفياضانات) ،وفي الوقت
ّ
ن ـف ـســه م ـســط ـحــة أو ذات ت ـع ـ ّـرج ــات
خفيفة تسمح ببناء م ــزارع للطاقة
الـشـمـسـيــة ،وم ــواج ـه ــة لـلـشـمــس من
جهة الـشـمــال ،وبـعـيــدة عــن الشاطئ

ف ــي ب ـلــد ي ـعــانــي م ــن ع ـجــز ف ــي م ـيــزان
املــدفــوعــات بلغ  6مـلـيــارات دوالر في
نهاية  ،2018يـقــوده عجز فــي املـيــزان
التجاري إذ تتجاوز فاتورة االستيراد
سبع ّ
مرات قيمة الصادرات وتستحوذ
الــواردات املعدنية (بما فيها البنزين
والـ ـ ـغ ـ ــاز وامل ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت) عـ ـل ــى  %21مــن
مـجـمــل قـيـمـتـهــا ،ووف ـق ــا إلح ـص ــاءات
الجمارك اللبنانية تـجــاوزت قيمتها
 4م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر فـ ــي عـ ـ ــام .2018
وكذلك ّ
يتم الحرص على وضع آليات
إلجـ ــراء امل ـنــاق ـصــات م ــن خـ ــارج األط ــر
القانونية من خــال استحداث لجان
ك ـمــا يـحـصــل راهـ ـن ــا .وأيـ ـض ــا ،تــوزيــع
م ـش ــاري ــع ال ـط ــاق ــة ع ـلــى املـسـتـثـمــريــن
واملـنــاطــق وفـقــا للتحاصص الحزبي
والطائفي ...وحتى عندما ّ
تم التفكير
ُ
ّ
بــإدخــال تقنيات الطاقة املـتـجــددة ،لم
ً
يجر االبتعاد ولــو قليال عــن السياق
ِ
نفسه ،فكانت غالبية املشاريع ()%96
ع ـب ــارة ع ــن م ـشــاريــع ف ــردي ــة وخـ ّ
ـاصــة
ملساكن ومراكز تجارية ومستشفيات
ومـ ـص ــان ــع ،اسـ ـتـ ـف ــادت م ــن ال ـق ــروض
املدعومة التي منحها مصرف لبنان
بموجب برنامج  ،NEERAووفـقــا للـ
 UNDPوص ـل ــت قـيـمـتـهــا ال ـتــراك ـم ـيــة
إلى  42مليون دوالر بني عامي 2010
و.2017
ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــعّ ،أدى إل ـ ــى م ـ ـ ــرور أك ـثــر
م ــن ع ـق ــدي ــن ب ــان ـت ـظ ــار ت ـن ـف ـيــذ وع ــود
«الـ ،»24/24وبالتالي استمرار معاناة

مزيج الطاقة
ّ
يعمد الكثير من البلدان إلى تكوين نموذج ملزيج الطاقة (ّ )Energy Mix
خاص فيها ،مؤلف
ّ
ّ
من كل مصادر الطاقة املتوافرة لديها في كل ساعة من ُساعات النهار لتأمني الطاقة بالكلفة
األدنى .وهو يبدأ باالعتماد الكامل على القدرة اإلنتاجية املتاحة من مصدر الطاقة األقل كلفة
في ّكل ساعة من ساعات النهار ،ومن ّثم ُي ّ
سد النقص الباقي بالقدرة اإلنتاجية املتوافرة من
ّ
ً
ثاني أرخص مصادر الطاقة املتوافرة في كل ساعة من ساعات النهار ،وهكذا دواليك ،وصوال
إلى تأمني الطاقة على مدار الساعة طوال النهار.

% 3.8

هي النسبة التي تستحوذ
عليها الطاقة ُ
المتجددة
ضمن مزيج الطاقة
في لبنان وتصل قدرتها
اإلنتاجية إلى 133
ميغاواط 88 ،ميغاواط
من المياه و 45ميغاواط
من الشمس ،فيما يستحوذ
الفيول على  %96.2من
مزيج الطاقة ويستخدم
إلنتاج  3233ميغاواط
واملناطق املدنية والزراعية.
فــي الـحـصـيـلــة ،بـلــغ مـجـمــل مساحة
األراض ـ ــي ال ـتــي تـنـطـبــق عـلـيـهــا هــذه
امل ــواصـ ـف ــات ن ـح ــو  148ك ـل ــم م ـ ّ
ـرب ــع،
ّ
أي م ـ ــا يـ ـش ــك ــل  %1.4م ـ ــن م ـج ـمــل
ّ
األراضي اللبنانية ،وهي تتوزع بني
محافظات بعلبك – الهرمل والبقاع
ّ
والنبطية والـجـنــوب ،إل أن املرحلة
ّ
األولــى من الــدراســة ركــزت فقط على
م ـح ــاف ـظ ــة ب ـع ـل ـبــك – الـ ـه ــرم ــل ال ـتــي
تستحوذ عـّلــى الـقـســم األك ـبــر منها،
كونها ُمصنفة من األمالك العمومية
(مشاعات) وتبلغ مساحتها 110.85
ك ـلــم م ـ ّ
ـرب ــع ،ع ـلــى ع ـكــس املـحــافـظــات
األخـ ـ ـ ــرى ح ـي ــث تـ ـت ــداخ ــل الـ ـعـ ـق ــارات
ّ
ّ
العامة.
الخاصة مع األراضي
إلــى ذلــكّ ،
تبي دراســة أخــرى موازية
وصــادرة أيضًا عن «برنامج الطاقة
واألم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي م ـع ـه ــد ع ـ ـصـ ــام ف ـ ــارس
للشؤون العامة والسياسات الدولية
في الجامعة األميركية في بيروت»
أن  30ك ـلــم م ـ ّ
ـرب ـع ــا م ــن م ـج ـمــل هــذه
ّ
األراض ـ ــي صــالـحــة إلن ـش ــاء مـحــطــات
طاقة شمسية ،بقدرة  3آالف ميغاواط
قد تصل في حدودها القصوى إلى
 4آالف م ـي ـغــاواط ،وبكلفة إنتاجية
تـ ـق ـ ّـدر ب ـن ـحــو  4إلـ ــى  5س ـن ـتــات لكل

ّ
تتميز هذه األراضي
كيلواط/ساعة.
بقربها النسبي من خطوط التوزيع
 ،)KVم ــا ي ـسـ ّـهــل عملية
( 220و66
ُ
وصل الطاقة املنتجة فيها بالشبكة
ً
وتــوزي ـع ـهــا عـلــى امل ـش ـتــركــن ،فـضــا
عن أن هذه القدرة اإلنتاجية العالية
ت ـس ـمــح بــاالس ـت ـغ ـنــاء ع ـ ُـن 800-600
م ـي ـغ ــاواط م ــن ال ـط ــاق ــة امل ـن ـت ـجــة من
م ـعــامــل ال ـغ ــاز امل ـف ـت ــرض إن ـش ــاؤه ــا،
ّ
باعتبار أن كل  5ميغاواط من الطاقة
الـشـمـسـيــة ت ـع ــادل م ـي ـغ ــاواط واحـ ـدًا
ُمنتجًا فــي معامل الـغــاز أو الفيول،
وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـيــا االس ـت ـغ ـنــاء
َ
ُعــن بناء معملني مــن املعامل الستة
ّ
امل ــدرج ــة ضـمــن خــطــة وزارة الـطــاقــة،
ومن بينها معمل سلعاتا اإلشكالي
ن ـ ـظ ـ ـرًا إلـ ـ ــى وق ـ ــوع ـ ــه ضـ ـم ــن مـنـطـقــة
وأراض ذات أهـ ّـمـيــة
مـحـمـيــة مــائـيــة
ٍ
Mott
شركة
تقرير
في
أثرية كما يرد
 Macdonaldsاالستشارية والذي ُأ ّ
عد
لصالح وزارة الطاقة.
تـ ـب ـ ّـن ه ـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــة م ـك ــام ــن ح ــول
ق ــدرات لبنان مــن الـطــاقــة الشمسية،
ّ
غير ملحوظة في خطة وزارة الطاقة
واملياه ،إذ تعالج إشكاليات أساسية
في سياسات ُالطاقة الحالية وهي:
 -1ال ـت ـك ـل ـفــة امل ــرتـ ـفـ ـع ــة الـ ـت ــي ت ـعــود
ب ـ ـ ــاألس ـ ـ ــاس إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة أس ـ ـعـ ــار
ات ـفــاق ـيــات شـ ــراء ال ـط ــاق ــة ،سـ ــواء من
ّ
املـ ـنـ ـتـ ـج ــن املـ ـح ــلـ ـي ــن أو الـ ـب ــواخ ــر
العائمة ،بــأسـعــار إنـتــاج الـطــاقــة من
ّ
مؤسسة كهرباء لبنان ،والتي
ِقـبــل
تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  21س ـن ـت ــا ل ـل ـك ـي ـل ــواط/
س ــاع ــة ف ــي ب ـعــض امل ـع ــام ــل الـقــديـمــة
ً
مـ ـث ــل ص ـ ـ ــور ،ذلـ ـ ــك ب ـ ـ ــدال مـ ــن ق ـي ــاس
فـعــالـيـتـهــا م ــن خ ــال م ـقــارن ـت ـهــا مع
أسعار اتفاقيات شراء الطاقة عامليًا
وإق ـل ـي ـم ـيــا م ــع األخـ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
املـ ـخ ــاط ــر وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـحـ ـ ّـد م ـن ـهــا.
ف ــاملـ ـع ـ ّـدل ال ــوسـ ـط ــي ل ـس ـع ــر ال ـط ــاق ــة
الشمسية يتراوح بني  4.4-3.6سنت
لكل كيلواط /ساعة مقارنة مع -4.1
ُ 7.4سنت للكيلواط /ساعة للطاقة
امل ـن ـت ـجــة م ــن الـ ـغ ــاز ،و 21-14سنتًا
للكليواط /ساعة املنتجة حاليًا في
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اﻟﻤﺼﺪرBank of America - Merrill Lynch :

اقتصاد السوء

ترويض الوحش
محمد زبيب

 ٣٠ﻛﻢ ٢ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺎت
ﻓﻲ ﺑﻌﻠﺒﻚ اﻟﻬﺮﻣﻞ
ﺗﻨﺘﺞ  ٤-٣آﻻف ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﺗﺴﺎوي  ٨٠٠-٦٠٠ﻣﻴﻐﺎواط
ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ
ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج  ٥-٤ﺳﻨﺘﺎت  /ﻛﻴﻠﻮاط ﺳﺎﻋﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺸﻌﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ  -اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ّ
مؤسسة كهرباء لبنان.
ّ
 -2االع ـت ـم ــاد ع ـلــى مـ ـص ــادر مــؤق ـتــة
مثل البواخر العائمة التي تستنزف
موارد مالية ّ
تقدر بنحو  700مليون
دوالر سـنــويــا ،أي  2.8مـلـيــار دوالر
ـاف
خـ ــال  4سـّ ـن ــوات ،وهـ ــو م ـب ـلــغ ك ـ ٍ
لبناء محطات طــاقــة شمسية خالل
سـنــة واحـ ــدة ،ب ـقـ ّـوة  2500مـيـغــاواط
وبقدرة تشغيلية تصل إلى  25سنة،
وك ــذل ــك بـكـلـفــة إنـ ـت ــاج م ـتــدن ـيــة ج ـ ّـدًا
وتـنــافـسـيــة ( 4س ـن ـتــات لـلـكـيـلــواط/
ّ
ساعة) كون األرض التي تشكل جزءًا
أساسيًا مــن سعر كلفة اإلنـتــاج هي
من األمالك العمومية.
 -3التخطيط لسياسات فــي الطاقة

ُ
املـتـجـ ّـددة أكثر فعالية وذات جدوى
اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة وتـنـمــويــة
وغ ـي ــر ُمــرت ـب ـط ــة ب ـم ـصــالــح خ ـ ّ
ـاص ــة،
خ ـصــوصــا أن ـهــا ت ـقــوم ع ـلــى أراض ــي
عـ ّ
ـامــة وقــري ـبــة مــن خ ـطــوط الـتــوزيــع
ّ
ً
تتطلب مدّ
ّ
ب ــدال مــن أراض ــي خــاصــة
شبكات ّ
خاصة بها ،ويمكن توزيعها
ً
على املشتركني بدال من تركيزها في
منطقة أو مصالح ُم ّ
حددة.
 -4الـ ـتـ ـن ــوي ــع فـ ــي م ـ ـصـ ــادر ال ـط ــاق ــة
وخفض االعتماد على الفيول الذي
ّ
يشكل حاليًا  %88من مزيج الطاقة
ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي م ـقــابــل  %12للطاقة
ال ـك ـهــرومــائ ـيــة ،وه ــو م ــا ي ـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
خـفــض فــاتــورة االس ـت ـيــراد بــالــدوالر

وب ــالـ ـت ــال ــي ت ـخ ـف ـيــف ال ـض ـغ ــط عـلــى
ميزان املدفوعات ،وكذلك تعزيز أمن
الطاقة ،وتخفيض قيمة الفاتورتني
البيئية والصحية.
 -5إشراك سياسات الطاقة في عملية
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة ،إذ إن تنفيذ
هـ ــذه امل ـش ــاري ــع ف ــي امل ـن ــاط ــق األك ـثــر
ح ــرم ــان ــا فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـن ـع ـكــس عـلــى
ّ
االق ـت ـصــاد امل ـحــلــي ملنطقة بعلبك –
ال ـه ــرم ــل ،وي ـس ـهــم ف ــي تــوف ـيــر طــاقــة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،وي ـخ ـلــق فــرص
ّ
ّ
بمعدل  134.8ساعة عمل لكل
عمل
ميغاواط ( 120ساعة للتصنيع14 ،
لـلـهـنــدســة وال ـب ـنــاء ،و 0.8للتشغيل
والصيانة).

رسم بياني
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مصرف لبنان أضخم البنوك المركزية
في العالم!
ّ
يتبوأ مصرف لبنان املرتبة األولى عامليًا بني كل املصارف
ّ
املحلي
املركزية ،لناحية حجم ميزانيته نسبة إلى الناتج ّ
اإلجـمــالــي .هــذه البيانات يستعرضها تقرير صــادر عن
شركة  ،Bank of America – Merrill Lynchبعنوان
«لبنان عند نقطة ّ
تحول».
بلغ حجم ميزانية مصرف لبنان نحو  %250عام ،2018
ب ـعــدمــا كــانــت ت ـقـ ّـل ع ــن  %150ق ـبــل  10سـ ـن ــوات ،وهــي
ّ
ميزانية جميع املـصــارف العاملية في كـ ّـل بلدان
تـصـ ّـدرت
الـعــالــم ،بـمــا فيها أق ــوى االق ـت ـصــادات الـعــاملـيــة مـثــل هونغ
حلت في املرتبة الثانية بفارق بعيد عن لبنان،
كونغ التي ّ
وكــذلــك الـيــابــان الـتــي ح ـ ّـل مصرفها املــركــزي فــي املرتبة
حلت في املرتبة السابعة ،وروسيا في
الثالثة ،والصني التي ّ
املتحدة في املرتبة العاشرة ،وحتى
املرتبة الثامنة ،واململكة ّ
حل مصرفها املركزي في
التي
األميركية
املتحدة
الواليات ّ
ّ
املرتبة الخامسة عشرة.
ووفقًا للتقرير ،بقي مصرف لبنان في املركز ّ
األول عامليًا
«عـلــى الــرغــم مــن كـ ّـل التغييرات املحاسبية الـتــي أجــراهــا،
وآخ ــره ــا ف ــي آذار /مـ ــارس امل ــاض ــي» ،إذ ج ــرى تقليص

ميزانية مصرف لبنان بشكل حـ ّـاد ،فانخفضت قروض
املحلي إلى النصف ،من 37.1
مصرف لبنان للقطاع املالي ّ
املحلي) إلــى 15.3
الناتج
(تشكل  %65من
مليار دوالر
ّ
ّ
مليار دوالر ( %27مــن الناتج املـحـ ّـلــي) .وهــو مــا انعكس
أيضًا انخفاضًا في ودائع القطاع املصرفي لدى مصرف
لبنان ،مــع العلم بــأن هــذه الــودائــع وال ـقــروض هــي بالليرة
اللبنانية ومتساوية من ناحية القيمة وتاريخ االستحقاق،
كما ورد في التقرير املذكور.
تضخم
أن
ـى
ـ
ل
إ
ـر
ـ
ي
ـر
ـ
ق
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـر
ـ
ي
ـ
ش
وف ــي س ـيــاق ال ـتــوض ـيــح ،يـ
ّ
مـيــزانـ ّـيــة مـصــرف لـبـنــان نــاتــج مــن الـهـنــدســات املــال ـيــة ،إذ
ّ
املحلية املصرف املركزي بودائع العمالت
«زودت املصارف ّ
األجنبية املوجودة لديها ،وحصلت في املقابل من مصرف
لبنان على قــروض بالليرة اللبنانية بفائدة  %2وبقيمة
تزيد ّ 1.25
مرة على املبلغ األساسي إليداعاتها بالعمالت
ّ
األجـنـبـيــة .مــن ث ــم أع ــادت امل ـصــارف إي ــداع ه ــذه الـقــروض
بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ل ــدى امل ـصــرف امل ــرك ــزي بـفــوائــد أعـلــى،
وحققت منها عوائد كافية لدفع الفائدة على ودائع الدوالر
ّ
للعمالء وتحقيق أرباح».

عندما ُع ّي رياض سالمة حاكمًا ملصرف لبنان في األول من آب /أغسطس عام  ،1993لم تكن ميزانية
ّ
البنك املــركــزي تتجاوز  %70من مجمل الناتج املحلي .ومنذ ذلــك الــوقــت ،ارتفعت هــذه امليزانية بوتيرة
مستمرة لتبلغ نحو  %250في نهاية عــام  ،2018وأصبحت بذلك امليزانية األضخم بني جميع البنوك
جيدًا بكل املقاييس ،وال ّ
املركزية في العالم .وهذا ليس مؤشرًا ّ
يعد من األرقام القياسية التي ُيحتفى بها،
ُ
بل هو أحد التعبيرات املقلقة على رسوخ املصالح املالية وهيمنتها على االقتصاد اللبناني ،واستنزافها
املوارد من دون خلق أي ثروة ،وزيادة الالمساواة في توزيع الدخل.
باألرقام ،وصلت ميزانية مصرف لبنان في نهاية شباط /فبراير املاضي إلى نحو  145مليار دوالر ،بزيادة
نسبتها ّ %232
عما كان عليه في نهاية عام  .2010ووفــق بنود هذه امليزانية ،ارتفعت ودائــع املصارف
التجارية في باب املطلوبات (االلتزامات والديون) من  39.5مليار دوالر إلى  124.5مليار دوالر ،بزيادة
نسبتها  .%315وفي باب األصول ،ارتفعت قروض مصرف لبنان إلى املصارف التجارية من  800مليون
دوالر إلى  36.9مليار دوالر ،بزيادة نسبتها  ،%4612أي أكثر من ّ 46
مرة .وفي الوقت نفسه ،ارتفعت ديون
مصرف لبنان إلى الحكومة من  11.7مليار دوالر إلى  31مليار دوالر ،بزيادة نسبتها .%265
ّ
في الحصيلة ،باتت املصارف التجارية توظف نحو  %60من مجمل أصولها في مصرف لبنان ،وفي
ّ
املقابل ،بات مصرف لبنان يوظف أكثر من ربع أصوله في املصارف التجارية نفسهاُ ،مساهمًا بنحو %14
ّ
َّ
من مطلوباتها .وبات يوظف أيضًا أكثر من  %21من أصوله في سندات الدين الحكومية ،مساهمًا بأكثر
َّ
من نصف دين الحكومة بالليرة ،باإلضافة إلى نسبة غير ُمعلنة من الدين بالعمالت األجنبية .وبالتالي،
باتت املصارف التجارية تتقاضى ما ال يقل عن  6مليارات دوالر كإيرادات سنوية من توظيفاتها لدى
ّ
تكررة وغير ُامل ّ
وتمثل املصدر األساسي ألرباحها ُامل ّ
تكررة ،في حني أن مصرف لبنان
مصرف لبنان،
ّ
يتقاضى ما ال يقل عن ملياري دوالر سنويًا كفوائد على توظيفاته في سندات الخزينة ،ويستخدمها في
ّ
مهم من ّ
تمويل جزء ّ
عملياته مع املصارف التجارية على حساب دافعي الضرائب ،وتمثل هذه القيمة ثلث
ّ
ّ
خدمة َّالدين العام املدفوعة من املوازنة العامة ،التي تعد السبب الرئيس لتنامي العجز املالي.
ماذا تعني هذه األرقام؟ وملاذا هي ّ
مهمة في سياق الحديث عن األزمة التي يواجهها املجتمع اللبناني اليوم؟
ّ
ّ
في كتابه الشهير «رأس املال في القرن الحادي والعشرين» ،يقدم توماس بيكيتي شرحًا مبسطًا ملا تقوم
املهم ّأو ًال أن نعرف أن البنوك املركزية في ّ
به البنوك املركزية في الواقع امللموس .يقول« :من ّ
حد ذاتها ال
ّ
ّ
تخلق الثروات ،هي فقط تعيد توزيع الثروة .وبشكل أدق ،عندما يقرر البنك املركزي أن يخلق مليار دوالر
إضافية ،من الخطأ أن ّ
نتخيل أن رأس املــال القومي يزيد بالقدر نفسه .في الحقيقة ،ال يزيد رأس املال
ّ
ّ
القومي حتى بدوالر واحد ،ألن العمليات التي يقوم بها البنك املركزي دائمًا تكون عمليات إقراض .وهي
ّ
تؤدي بحكم التعريف إلى خلق أصول وخصوم مالية ّ
يعوض بعضها بعضًا تمامًا في اللحظة التي تطرح
فيها».
لنأخذ على سبيل املثال ّ
عمليات الهندسات املالية التي يقوم بها مصرف لبنان مع املصارف التجارية ،التي
ّأدت إلى تضخيم حجمه وميزانيته ،فهو ّ
بحجة املحافظة على سعر صرف الليرة الثابت إزاء الدوالر ،يسعى
لالحتفاظ ّ
بكمية كبيرة من الدوالرات في موجوداته ،ويعمل على إغراء هذه املصارف بأرباح استثنائية
عالية لجذب الــدوالرات وتوظيفها لديه .ففي مقابل كل دوالر يحصل عليه مصرف لبنان من املصارف،
ّ
يمنح هذه املصارف تسليفات بالليرة تساوي  %125من قيمة هذا الــدوالر بفائدة متدنية نسبتها %2
فقط ،أي إنه يطبع العملة عبر خلق هذه التسليفات ،وبالتالي يرفع أصوله بهذه القيمة ،ويرفع في املقابل
ّ
مطلوبات املصارف بالقيمة نفسها ،فتتضخم ميزانيته وميزانية املصارف معًا .لكن هــذه التسليفات
ّ
بالليرة في حال بقائها لدى املصارف واضطرت إلى توظيفها في االقتصاد سترتد على مصرف لبنان
ّ
وستؤدي إلى نتائج عكسية ملا يرمي إليه ،لذلك يقترض في اللحظة نفسها
طلبًا إضافيًا على الــدوالر،
ّ
الليرات التي سلفها للمصارف بفائدة  %2بفائدة أعلى بكثير نسبتها  %10.5على مدى  10سنوات،
ّ
ّ
فتزداد مطلوباته وأصــول املصارف بالقيمة نفسها مجددًا ،وتتضخم ميزانياتهما معًا أيضًا وأيضًا،
ّ
وتحقق املصارف املزيد من األرباح املجانية من دون أن تخلق شيئًا في املقابل ،ال ثروة وال عمل وال إنتاج
وال من يحزنون.
لقد كشفت عملية  Nettingقــام بها مصرف لبنان أخيرًا ،حجم طبع الليرات التي يقوم بها .إذ أجرى
ّ
مقاصة بني القروض بالليرة التي يمنحها للمصارف وتوظيفات هذه املصارف بالليرة لديه ،والتي نتجت
ّ
ّ
ّ
وتنتج من عمليات الهندسة املالية الجارية بينه وبني املصارف ،والتي تكثفت وتضخمت كثيرًا منذ عام
ّ .2016أدت هذه العملية إلى خفض قيمة القروض املمنوحة من مصرف لبنان للمصارف ُامل ّ
سجلة في
امليزانية نحو  21.6مليار دوالر ،من  36.9مليار دوالر كانت تظهر في موجز امليزانية في نهاية شباط/
فبراير إلى  15.3مليار دوالر ظهرت في موجز امليزانية في منتصف آذار /مارسّ .
وأدت هذه العملية أيضًا
إلى تخفيض قيمة ودائع املصارف لدى مصرف لبنان ُامل ّ
سجلة في امليزانية نحو  21.3مليار دوالر ،من
 124.5مليار دوالر إلى  103.2مليارات دوالر في الفترة نفسها .وانعكس ذلك تخفيضًا في مجمل ميزانية
مصرف لبنان من  145.2مليار دوالر إلى  124.01مليار دوالر ،وهكذا اختفى فجأة نحو  21.2مليار
ّ
ّ
ّ
دوالر ،تبخرت من امليزانية ،ولكن أرباحها التي تحققها املصارف لم تتبخر ،بل ال تزال تتضخم باطراد.
ّ
يقول بيكيتي في هذا الصدد« :قد يكون من املدهش إذا تمكنت البنوك املركزية بشحطة قلم بسيطة أن
ّ
تزيد من رأس مال بالدها والكون كله في اللحظة نفسها ،األمر كله يعتمد فيما بعد على أثر تلك السياسة
النقدية على االقتصاد الحقيقي .إذا كان القرض املمنوح من البنك املركزي يسمح للمجتمع املعني بأن
ّ
محققًا (إفالس قد ّ
يؤدي إلى نقصان رأس املال القومي) ،فإن
يخرج من عثرة ،وأن يتفادى بذلك إفالسًا
ّ
َّ
ُ
ذلك قد يمكننا من القول ،بعد أن يستقر الوضع ويسدد القرض ،إن قرض البنك املركزي قد سمح بزيادة
ّ
يؤد القرض إل إلى تأجيل اإلفالس
الثروة القومية (أو على األقل حال دون نقصانها) .وبالعكس ،إذا لم ِ
الذي ال مناص منه في املجتمع ،يمكننا اعتبار أن تلك السياسة النقدية قد ّأدت في النهاية إلى تخفيض
الثروة القومية».
في مؤتمره الصحافي األخـيــر ،اعتبر وزيــر االقتصاد والتجارة منصور بطيش ،أنــه «ال يمكن ّ
تصور
إصالح ّ
ّ
يتضمن إصالحًا موازيًا للسياسة النقدية» .فبرأيه« ،إن سياسة رفع أسعار
جدي للمالية العامة ال
الفائدة والهندسات املالية هي من األسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة واالقتصاد» .وبهذا املعنى ،إن
ُّ
السياسة النقدية املتبعة في لبنان جزء من املشكلة ال الحل ،وال يجوز أن تبقى خارج أي بحث أو نقاش.
ّ
ولذلك ،ليس مفهومًا أن يجري التعامل مع ما قاله بطيش بهذه الخفة التي تظهر عبر وسائل اإلعالم.
ما قاله بطيش جاء ّردًا على تغريدات سالمة (في  22آذار /مارس املاضي) ،فحاكم مصرف لبنان اعتبر
ّ
ّ
يتوجب تقليصه
أال مشكلة في السياسة النقدية وإنما املشكلة محصورة في حجم القطاع العام الــذي
من دون أي «إصالح» آخر ،في حني أن بطيش ،اآلتي من العمل املصرفي ،يعتبر أن حجم مصرف لبنان
ّ
ّ
نفسه بات مشكلة ،وبالتالي فإن استمرار تضخمه يمكن أن يعطل أي برنامج يهدف إلى خفض العجز
في املوازنة والنهوض باالقتصاد الحقيقي .لذلك اقترح بطيش إعادة النظر في السياسات واألدوات التي
ّ
التضخم ،وال ّ
سيما
يستعملها مصرف لبنان ،مع االلتزام التام بسياسة استقرار أسعار الصرف ولجم
لجهة تخفيض سعر الـفــائــدة ،إذ «إن تخفيض  %1ي ـ ّ
ـؤدي إلــى خفض اإلنـفــاق الـعــام  900مليون دوالر
ُ
ً
في العام الجاري» .وكذلك إعــادة النظر في القروض املدعومة وآلياتها املعتمدة .إذ «ليس مقبوال أن ّ
يتم
ّ
استغالل بعض هذه القروض بعيدًا من أهدافها االقتصادية ُامل ّ
حددة ( )...وال يجوز أن يبقى الدعم مشتتًا
ّ
واستنسابيًا ،وال يجوز أيضًا أن يبقى من األســرار ،خالفًا لألصول التي ينص عليها قانون املحاسبة
العمومية».
ّ
ليس مستغربًا أن ال يعجب هــذا الـكــام ســامــة وجميع الــذيــن يحققون األرب ــاح مــن طبع العملة وخلق
التسليفات املدعومة ،ومن بني هؤالء املستفيدين وسائل إعالم معروفة.
لقد خلقت الهندسات املالية «وحشًا نقديًا» ،وحان وقت ترويضه.

