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إقتصاد

قطاع الكهرباء إستنزف الموازنة والمواطن
إتفاق النفط مع العراق إستعادة فرصة ضائعة

قطاع الكهرباء مدماك اساس القتصاد مزدهر ونام يف شكل مستدام. اما يف لبنان 
فكان مدماكا لدمار االقتصاد عىل مدى عقود. ال يزال بادارة السلطة عصيا عىل 
االصالح، مستنزفا املوازنة مببلغ 45 مليار دوالر،  ومشكال 42 يف املئة من الدين 

العام، فيام املواطن يدفع فاتورة ثانية باهظة للحصول عىل التغذية بالتيار 

مسدود  طريق  اىل  النفط  استرياد  متويل  وصل 
بسبب عجز الدولة عن تأمينه، وتوقف العمل 
باالتفاق مع الجزائر. وسط هذا التخبط، تحرك 

وزير الطاقة واملياه رميون غجر.

مقال
أين حقوق املودعني
في إعادة الهيكلة؟

فجأة، بني غمضة عني وانتباهتها، انزل القطاع املرصيف يف لبنان من درجة انه 
لكل الناس اىل منزلة سارق اموال الناس. هبوط املصارف اىل تلك الدرجة جاء 
نتيجة تراكامت طبيعية صنعتها العمليات املرصفية والهندسات املالية والدين 

السيادي الذي استثمرت فيه املصارف ما يقارب 70% من موجوداتها. 
املرصيف  القطاع  اىل  الدولة  نظرة  تحولت  معلومة،  باتت  والسباب  رسيعا، 
الدعم، ولتصبح مسألة  لها  الذي يؤّمن  املنجم  الذي اصبح عبئا بعدما كان 
اعادة هيكلته مسألة وقت، خصوصا وان الرئيس حسان دياب مل يخف هذا 
يبلغ حجمه  قطاع مرصيف  وجود  جدوى  عن  ما  وقت  يف  سأل  التوجه حني 
هيكلة  اعادة  اىل  البالد  حاجة  عن  واعلن  املحيل.  االقتصاد  اضعاف  اربعة 

القطاع بارسه.
يؤكد خرباء يف الشأنني املايل واملرصيف، يف اكرث من مناسبة وترصيح، ان اعادة 
الهيكلة لن تكون خيارا بالنسبة اىل املصارف او اىل الدولة. "مشكلة السيولة 
الدين  توظيفاتها يف  بواقع  ترتبط بشكل وثيق  اليوم  القطاع  منها  يعاين  التي 
العام مبختلف اشكاله. لذا، من املتوقع ان يؤدي التطور االخري املتمثل بتعرث 
الدولة عن تسديد ديونها، اىل مفاقمة هذه املشكلة باشكال عدة. عمليا، كل 
واملوجودات  للودائع  تنام  من  املاضية  السنوات  يف  به  االفتخار  يتم  كان  ما 
اعتامد  القطاع املرصيف عىل االقتصاد عرب  تنام لعبء  املرصفية، مل يكن سوى 
التي  املوقوتة  للقنبلة  ذلك سوى تضخيم  يكن  العام. مل  الدين  منوه عىل منو 
انفجرت خالل سنة 2019، سواء عىل شكل مشاكل سيولة القطاع او مشكلة 

تعرث الدولة يف سداد التزامتها".
للمصارف  هيكلة  اعادة  اي  ان  رسوع  جو  الدكتور  االقتصادي  الخبري  يرى 
معقولة وذات معنى، تتعدى تأمني زيادة رأس مال املصارف العرشين يف املئة 
املطلوبة من املرصف املركزي، والثالثة يف املئة العادة تكوين ارصدة حسابات 
ماديا  املصارف  حجم  تقليص  تتجاوز  وكذلك  املراسلة،  البنوك  لدى  املصارف 
وماليا والهيكلة التنظيمية اىل ما هو اهم: السيولة التشغيلية، مصري الودائع، 
املصارف  دور  هو  ما  وكيف؟  ودائعهم  اىل  الوصول  للمودعني  سيتسنى  متى 

الذي ستتمكن من االضطالع به يف االقتصاد الوطني؟ 
لكنها  خسائر،  وجود  عىل   تجمع  كلها  الهيكلة.  العادة  عدة  السيناريوهات 

تختلف عىل هوية الذين سيدفعون الثمن وفق كل سيناريو. 
يضمن  املصارف من مشاكلها، من  انقاذ  يعني  الهيكلة  اعادة  خيار  كان  فاذا 
استعادة الثقة بهذا القطاع التي مل يفتقدها ايام الحرب اللبنانية؟ من يضمن 
من  تاليا،  اخرى؟  مرة  مامثل  وضع  يف  مستقبال  نفسها  تجد  لن  املصارف  ان 
وان  خصوصا  الصعبة،  بالعملة  وتحديدا  امواله  املودع  يستعيد  ان  يضمن 
الناس لودائعها،  العائق االكرب يف استعادة  العام املتعرث ستبقى  القطاع  ديون 

ومصدرا اساسيا ملشاكل السيولة يف املصارف؟ 
عمليا، اي اعادة لهيكلة القطاع املرصيف والدين العام لن تشكل حال ما مل يتم 

التعاطي بشكل حاسم مع حقوق املودعني.
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ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
صوب العراق، فانجز مهمة اضافية اىل ملفات 
سياسية وامنية اوجد لها حلوال، حيث نجح يف 

ايجاد املخرج لتأمني حاجات مؤسسة الكهرباء 
من النفط، منقذا لبنان من عتمة كان مهددا بها. 
لبنان  بني  االتفاق  هذا  تفاصيل  يف  للتوسع 
وزير  العام"  "االمن  حاورت  وآليته،  والعراق 
اىل  اشار  الذي  غجر  رميون  واملياه  الطاقة 
اتحاد  ورئيس  بعد،  يوقع  مل  االتفاق  ان 
مّثن  الذي  جاك رصاف  اللبنانيني  املستثمرين 

خطوة التعاون مع العراق.

■ ما هي ابرز الخطوط االساسية لالتفاق اللبناين 
- العراقي لتزويد لبنان مادة الفيول؟ ما هو مداه 

الزمني وهل هو قابل للتجديد؟
□ يشمل االتفاق مع دولة العراق الشقيق تزويد 
الثقيل  الفيول  مادة  من  طن  الف   500 لبنان 
ملدة سنة، علام بأن حاجتنا السنوية من الفيول 
الثقيل هي 2 مليون طن. من املمكن ان يعدل 
او  الكميات  لناحية  االتفاق مستقبال، سواء  هذا 
الثقيل  الفيول  هذا  مواصفات  التجديد.  حتى 
معاملنا  يف  املستعمل  لذلك  مشابهة  ليست 
استبدال  او  تكرير  اىل  يحتاج  وهو  الكهربائية، 
ليك يصبح مطابقا للمواصفات املستعملة. وهذا 
التكرير سيحصل يف العراق او يف بلد آخر. لكن 
سيصلنا الفيول الذي يناسب معاملنا ويف الوقت 
الذي نريده، ووفق الكمية التي ستزودنا بها دولة 

العراق.

■ هل سيتقاىض العراق مثن النفط نقدا بالعملة 
زراعية  منتجات  عىل  باملقايضة  ام  االجنبية 
وصناعية وخدماتية؟ يف حال كان الثمن نقدا من 
اين ستؤّمن الدولة السيولة، ويف حال كانت عملية 
مقايضة مبنتجات، هل استشريت القطاعات املعنية 

وبأي عملة ستتقاىض هذه القطاعات مثنها؟

غجر: االتفاق مع العراق
ليس حال موقتا

□ يف قرار مجلس الوزراء العراقي، ستزودنا 
الفيول  من  طن  الف   500 العراق  دولة 
وزارة  لصالح  مثنه  دفع  وسيتم  الثقيل، 
حساب  يف  القيمة  وضع  عرب  العراقية  املال 
انه  االمرييك، علام  بالدوالر  لبنان  يف مرصف 

املبالغ املستحقة  توجد فرتة سامح لتسديد 
املال  وزارة  الشحنات.  تسلم  تاريخ  من 
لرشاء  املبلغ  بهذا  بالترصف  حرة  العراقية 
وطبية  زراعية  ومواد  واستشارات  خدمات 

وصناعية من لبنان تصدر اىل العراق. 

■ اال تعتقد ان االسترياد من العراق وبهذه الكمية 
وان  خصوصا  الثمن،  باهظ  ويبقى  موقت  حل 
يناسب  وال  ومعالج  مكرر  غري  املستورد  النفط 

معامل لبنان؟
□ غري صحيح. هذا الحل ليس موقتا ألن االتفاق 
ميتد اىل سنة ويؤّمن بعض الكميات التي نحتاج 
 Spot اليها. نحن اليوم نؤّمن الفيول عرب تقنية الـ
Cargo )الشحنات الفورية( وهي شهرية. اما يف 
مواصفات  اىل  نحتاج  فنحن  املعالجة،  موضوع 
معينة للمعامل التي متلك مواصفات مختلفة. كام 
ان النفط الذي نشرتيه يكون اصال معالجا ووفق 
مواصفات نطلبها نحن، وهو ليس باهظ الثمن، اذ 
حتى لو كان وفق االسعار العاملية ميكن ان يلحظ 
يكون سعر  ان  املمكن  من  احيانا  او  ما،   حسام 
الـPremium اقل من سعر النفط الذي نشرتيه. 

■ َمن سيؤّمن النفط اىل لبنان من العراق وعرب 
اي طريق؟

□ سيصل النفط اىل لبنان من العراق عرب البواخر 
انطالقا من ميناء البرصة، وهي الطريقة االجدى، 
علام اننا ال نفكر بنقله عرب الناقالت بالرب او عرب 

االنابيب.

■ هل ستعتمد الطريق الثالثة اي مقايضة النفط 
العراقي مع رشكات عاملية يف مقابل فيول جاهز 
لالستخدام، وهل ستنتج من هذه العملية كلفة 

اضافية؟
اخر  بنوع  مقايضة  تحصل  ان  املمكن  من   □
فتكون  الثمن،  غايل  التكرير  كان  اذا  الفيول  من 
الينا. هذا االمر  املقايضة ارخص واسهل بالنسبة 
طبيعي وليس غريبا، اذ ان االستبدال هو تجارة 
كلفة  ال  ان  كام  العاملية.  النفط  سوق  يف  قامئة 

اضافية ابدا، ألن املقايضة تكون عىل الكميات.

■ لبنان يحتاج اىل نحو 21 مليون برميل سنويا 
هذه  ستتأمن  كيف  الكهرباء.  معامل  لتشغيل 

الكمية واموالها؟
□ لبنان يحتاج اىل 3 ماليني طن سنويا لتشغيل 
معامل الكهرباء، وسنتزود من العراق 500 الف 
طن، اي 6/1 )السدس( من الكميات التي نحتاج 

ان  املستقبل  يف  نستطيع  الله  شاء  ان  اليها. 
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النفط العراقي سيصل 
الى لبنان من ميناء البصرة 

عبر البواخر

عينها.  الطريقة  وفق  اضافية  كميات   نتزود 

■ مثة من اشار اىل ان قيمة الكميات املستوردة 
من العراق ستوضع يف حساب خاص يف مرصف 
لبنان. اذا ما تم االتفاق عىل املقايضة، هل ستسدد 

قيمة املنتجات اللبنانية من هذا الحساب؟
□ كام قلت سابقا، سندفع قيمة املحروقات التي 
سنحصل عليها من العراق وسنضعها يف حساب يف 
مرصف لبنان لصالح وزارة املال العراقية، وميكن 
ان تحصل املقايضة بنوع اخر، وستصلنا كميات 
وبكلفة  نريدها  التي  باملواصفات  الفيول  من 
النفط العراقي نفسه. لن ندفع اي يشء اىل الطرف 
الثالث، بل سنأخذ الكمية املقابلة او التي متت 
العراقي  النفط  مثن  هو  سندفعه  ما  مقايضتها. 
فقط، يف الحساب الذي سيفتح يف مرصف لبنان. 

■ ما هو موعد الشحنة االوىل؟

□ مل يتم توقيع العقد بعد.
بالفيول  الثقيل  الفيول  استبدال  سيتم  هل   ■

املعالج يف ايران كام يقال؟

□ نحن مل نتكلم اال مع العراق واتفاقنا مع العراق 
دون سواه. 

■ اذا مل يجدد االتفاق ما هي الخطة البديلة؟
يف  نقع  ال  ويك  العراق،  مع  االتفاق  اىل  اضافة   □

العتمة، تعمل وزارة الطاقة بالتوازي عىل مسارين، 
علام ان لبنان ميلك مخزونا اسرتاتيجيا للفيول يكفي 
ملدة شهرين من التغذية، بحسب الجداول املعمول 
النفط  رشاء  عمليات  اشهر  منذ  بدأنا  حاليا.  بها 
مبارشة من السوق، عرب تقنية Spot Cargo، وقد 
تم توفري زهاء نصف مليون دوالر يف كل شحنة. 
بالتوازي، وضعت الوزارة مع ادارة املناقصات دفرت 
رشوط مطابقا للمواصفات اللبنانية، يتم من خالله 
توقيع عقود طويلة االجل مع رشكات نفطية، ونحن 

يف انتظار استكامل االجراءات الطالق املناقصة.

■ متى ستعود التغذية اىل حالتها الطبيعية؟
انتظار  يف  احرتازيا  قليال  التغذية  تراجعت   □
لكن مبجرد   .Spot Cargo الـ وصول شحنات 
 Spot Cargo وصولها تباعا وفق مناقصات الـ
ان  املرجح  ومن  طبيعتها،  اىل  التغذية  ستعود 

تكون قبل نهاية شباط. 

صراف: قرار دعم
العراق للبنان

 - اللبناين  لالتفاق  املحتملة  النتائج  هي  ما   ■
العراقي لتزويد لبنان النفط لصالح كهرباء لبنان؟

مع  التعاون  يف  التفكري  عىل  الدولة  اهنئ   □
والغذاء"،  الدواء  مقابل  "النفط  عرب  العراق 
 ،1996 عام  املتحدة  االمم  مع  تم  اتفاق  وهو 
واستفاد منه لبنان بعد االردن، بزيادة صادراتنا. 
هذا االتفاق مهام حمل من خلفيات، سيحصل 
لبنان عىل النفط لصالح مؤسسة الكهرباء. وألن 
للنفط املستعمل يف معامل الكهرباء مواصفات 
عرب  املوضوع  هذا  مع  التعامل  فسيتم  معينة، 
بنفط  الثقيل  العراقي  النفط  يستبدل  وسيط 
يالئم حاجات لبنان. عىل الرغم من وجود بعض 
االمور غري الواضحة، فاملهم ان لبنان لن يسدد 
وسيحصل  الصعبة،  بالعمالت  النفط  هذا  مثن 
الذي  العراق  من  مدعومة  كميات  عىل  تاليا 
يسد نقصا اضاعه لبنان. املهم يف هذا املوضوع 
ان القرار ليس تجاريا، بل هو قرار دعم العراق 
للبنان. هذا االمر ليس جديدا، اذ ليس لدينا سوى 
طويلة.  فرتة   منذ  لديه  ميزة  وللبنان  العراق، 

مليار  بقيمة 30  العراق  اىل  اليوم  الصني تصدر 
دوالر، وتركيا ما بني 8 و9 مليارات، وايران بني 9 
و10 مليارات. عندما كان لبنان وحده يف العراق 
اىل  اللبنانية  الصادرات  كانت  العام 1997،  منذ 
العراق تشكل 25% من القيمة االجاملية. هناك 
وطنية  صناعة  تصدير  عىل  ويقوم  سيتم  انجاز 
وخدمات، لذا يشكر من قام بوضع هذا االتفاق 

ألن قيمته ستدفع سلعا صناعية وطنية.

■ هل جرى البحث معكم يف هذا املوضوع؟ 
□ القرار ذيك، اذ عندما زار املدير العام لالمن العام 
اللواء عباس ابراهيم العراق طرح املوضوع، وكان 
ترحيب من جانب العراقيني. عندما يتم االتفاق 
نهائيا يف شكل شفاف وقانوين عىل العقد، ستحدد 
السلع التي تحتاج اليها السوق العراقية. علام ان 
لدى العراق اليوم امكانات صناعية، وهو مكتف 
كالتكنولوجيا  خدمات  اىل  يحتاج  لكنه  زراعيا، 
لبنان  وعىل  والفنادق،  االستشفائية  والصحة 

تسهيل ما يطلبه العراق.

■ هل هناك رشوط للصناعيني للدخول يف هذا 
االتفاق؟

بذلك.  مقتنعني  وبتنا  لبنان  يحب  العراقي   □
اللبناين  يعمل  ان  هو  املطلوب  الوحيد  الرشط 
الضيقة،  الفردية  املصالح  من  ويبتعد  بشفافية 

وخصوصا السياسية.

■ هل ميكن ان تغطي املؤسسات ما هو مطلوب 
اىل العراق؟

النقل،  صعوبات  من  الرغم  عىل   □
ومحاولة العراق حامية عملية مستورداته، 
ان  املهم  استهالكية.  العراقية  السوق  فان 
اليها.  يحتاجون  التي  السلع  اليهم  نقدم 
العراق روزنامة تصدير واسترياد مع  وضع 
االردن يحتاج لبنان اىل مثلها. هنا يأيت دور 
العراق  زيارة  يعتزم  الذي  الحكومة  رئيس 
الذي  االقتصاد  بوزير  ويفرتض  قريبا، 
السلع  يحدد  جدول  يف  البحث  سريافقه 

املطلوبة.  والخدمات 

■ من اين ستؤّمن الدولة اموال هذا النفط، وهل 
سيوضع بروتوكول لدفع مثن املنتجات املصدرة؟

□ لدى مرصف لبنان حساب مخصص ملشرتيات 
النفط، وسيخصص املبلغ املطلوب لحساب مالية 
العراق. اما السلع املصدرة من لبنان فستدفعها 
وزارة املال اللبنانية، وعىل الصناعي القبول بذلك.

ام  بالدوالر  املنتجات  مثن  قبض  سيتم  هل   ■
باللرية؟

املنتجات  مثن  دفع  سيتم  كان  اذا  اعرف.  ال   □
بالدوالر لن يستفيد مرصف لبنان، لذا اعتقد ان 

اللرية هي التي ستعتمد.

■ كيف ستتمكن صناعة الدواء الوطنية من تأمني 
حاجة العراق يف ظل ازمة شح العمالت الصعبة؟

□ نحن نستورد الدواء مدعوما من مرصف لبنان، 
مثنه  دفع  سيتم  النفط  لبنان  يستورد  وعندما 
بالدوالر. اليوم، وفق عملية تبادل النفط مقابل 
الدواء والغذاء مع العراق، سيستفيد منها لبنان 
بشكل كبري جدا. عندما نصدر سلعة معينة، فان 
مثنها يشكل 40 من املئة بالعملة االجنبية، واليد 
يأيت  قيمة مضافة. هنا  املئة هي  العاملة 60 يف 
دور املقاصة يف مرصف لبنان واملراقبة من وزارة 
املال. لذا علينا كصناعيني ربط العالقة مع العراق 
كمنافسني، وبدال من اخراج العملة االجنبية من 

لبنان علينا املحافظة عليها داخله.

■ ماذا عن خدمات االستشفاء؟
□ تحولت اليوم اىل االردن وديب. لكن مع االتفاق 
بعد  االستشفاء  يريد  َمن  ارسال  ميكن  الجديد، 
االتفاق مسبقا عىل الكلفة، اي ان تدفع الحكومة 
نظام  وفق  االستشفايئ  العمل  كلفة  اللبنانية 
املواطن  ويعامل  االجتامعي،  الضامن  صندوق 
القطاع  اللبناين. نحن يف  باملواطن  العراقي اسوة 
مبختلف  ومررنا  التجارب،  كل  منلك  الخاص 
االفكار  ميلك  ال  العام  القطاع  لكن  الصعوبات، 
لكل  الحلول  ايجاد  عىل  تساعد  التي  السليمة 
القضايا املطلوبة. نحن منلك الخربة ولدينا املعرفة 
مقابل  "النفط  باتفاق  عملنا  جراء  من  الكاملة 

الدواء والغذاء" مع االمم املتحدة.

■ ما هي االدوية املطلوبة يف السوق العراقية؟

السابق  الصناعة  وزير  زار  تقال  حق  كلمة    □
الصناعيني،  برفقة  العراق  حسن  الحاج  حسني 
العراقي،  والصحة  الصناعة  وزير  مع  لقاء  وعقد 
االدوية  تسجيل  عىل  ينص  اتفاقا  خالله  وضع 
اللبنانية املسجلة يف منصة االدوية يف لبنان عىل 
كل  تدخل  الوقت،  ذلك  منذ  العراقية.  املنصة 
االدوية املصنعة يف لبنان اىل العراق وفق الحاجة 
اليها، رشط ان تكون منافسة. العراقي ليس سهال، 
فهو رجل اعامل من الطراز االول وعىل دراية تامة 
مبا يريده وكيف يريده. لذلك ميكن ان تدخل كل 
االدوية اللبنانية اىل السوق العراقية الواسعة جدا 
واملستهلكة لكل السلع. لذلك اقرتح التعاون بني 
املصانع العراقية ونظريتها اللبنانية، وان يتم تبادل 
وايجاد  الصناعات  اوضاع  للوقوف عىل  الزيارات 
رشاكة حقيقية. هذا التعاون قائم اليوم مع االردن 

مع ميزة وجود حدود مشرتكة بينهام، االمر الذي 
يفتقده لبنان كونه يحتاج اىل عبور سوريا. ونظرا 
اىل ما تعيشه سوريا اليوم من صعوبات، ال ميكننا 

التصدير بسهولة. 

■ والطرق االخرى؟
□ هناك طريق تركيا - مرسني - اربيل، ثم بغداد، 

او عرب مرفأ البرصة.

يف  الغذائية  الصناعات  تنافس  ان  ميكن  هل   ■
الزراعي  الذايت  االكتفاء  ظل  يف  العراقية  السوق 

للعراق؟
كل  ويريدون  اللبنانية  املاركات  كل  يطلبون   □
ذلك.  عىل  ترص  العراقية  التجارة  وغرف  يشء، 
ودرس  العراق  زيارة  اللبنانيني  الصناعيني  عىل 
السوق من كل جوانبها، خصوصا لجهة االسعار 
لبنان.  من  فقط  النقل  كلفة  ارتفاع  اىل  نظرا 
يجب تصدير صناعات غذائية منافسة يف سوق 
العراق، خصوصا مع وجود سلع اجنبية ارخص 
الفرصة  حاليا  اللبناين  لدى  اللبنانية.  السلع  من 
العملة  قيمة  انخفاض  مع  خصوصا  للمنافسة، 
درس  اعادة  اللبناين  الصناعي  وعىل  الوطنية، 

الكلفة واالكتفاء بهامش ربح مقبول.
ع. ش.

رئيس اتحاد املستثمرين اللبنانيني جاك رصاف.

قيمة النفط العراقي 
ستدفع سلعا صناعية 

وخدمات


