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المنصة اKلكترونية حلٌم بدأ يتحقق

ال قدرة استيعابية في مطمر برج حمودجمالي تتابع مع جريصاتي مشكلة اKطارات في طرابلس
اعلنت وزارة البيئة استنادا اىل افادة مجلس االمناء واالعامر «ان القدرة 
االستيعابية ملطمر برج حمود - الجديدة هي حواىل ٨٢٠٠٠ طن، وأنه من 

املتوقع أن يتم استنفاد هذه الكمية مع نهاية شهرآب ٢٠١٩.
البيان اآليت:  البيئة فادي جريصايت  وكان صدر عن املكتب االعالمي لوزير 
«يف ضوء ما اثري البارحة عن انتهاء القدرة االستيعابية ملطمر برج حمود - 
الجديدة أواخر شهر متوز املقبل، طلب وزير البيئة من رئيس مجلس االمناء 

واالعامر املهندس نبيل الجرس افادته بالقدرة االستيعابية املتبقية للمطمر.
وقد أفاد رئيس مجلس االمناء واالعامر اليوم (امس) أن القدرة االستيعابية 
للمطمر هي حواىل ٨٢٠٠٠ طن، وأنه من املتوقع أن يتم استنفاد هذه 

الكمية مع نهاية شهر آب ٢٠١٩».
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البيئة  وزير  مع  جاميل  دميا  النائب  تابعت 

يف  االطارات  حرق  ملف  جريصايت  فادي 

لحل  تصورا  قدم  بأنه  أبلغها  وقد  طرابلس 

الشامل  محافظ  من  كل  اىل  القضية  هذه 

رمزي نهرا ورئيس بلدية طرابلس أحمد قمر 

الدين، متمنيا عىل نواب املدينة «دعم هذا 

الحل لالنتهاء من هذه املشكلة املزمنة».

ملعالجة  املقرتحة  الوزير  خطة  وتتضمن 

يف  املوجودة  االطارات  كل  تجميع  األزمة، 

من  حراستها  تتم  «بورة»  داخل  طرابلس 

قبل األجهزة األمنية أو الرشطة البلدية لحني 

نقلها اىل خارج املدينة.

جريصايت  الوزير  النائب جاميل  أبلغت  وقد 

قبله،  من  املقرتحة  للخطة  املطلق  دعمها 

وبأنها ستضع كل امكاناتها بترصفه للخروج 

استجابته  عنه  ونقلت  األزمة،  هذه  من 

لطلبها بفتح تحقيق شامل يف موضوع نقل 

وضعته  كام  وعكار،  طرابلس  اىل  النفايات 

منعهم  عىل  املواطنني  اعرتاض  اجواء  يف 

امليناء  النخيل» يف  أمام «جزر  السباحة  من 

بسبب تحويلها اىل «محمية طبيعية»، فأكد 

لها أنه سيحاول «فتح الجزيرة امام روادها 

الدولية  املنظامت  ألن  فقط،  آب  شهر  يف 

أجل  من  املايل،  والدعم  املساعدات  تقدم 

ونتمنى  طبيعية،  كمحمية  عليها  املحافظة 

يف  ومساعدتنا  األمر  تفهم  املواطنني  عىل 

عملنا».

إطالق  عرب  رياض سالمة  لبنان  حاكم مرصف  بها  قام  جّبارة  إنها خطوة 
اللبناين  إنها خطوة جّبارة إلنها ستنقل اإلقتصاد  املنّصة اإللكرتونية. نعم 
متويل  عىل  يعتمد  إقتصاد  إىل  املصارف  متويل  عىل  يعتمد  إقتصاد  من 
األسواق سواسية مع اإلقتصادات املُتطّورة. فهل تكون هذه الخطوة باب 

الخالص لإلقتصاد اللبناين؟
أو  رأساميل  نوع  كان  مهام  إقتصاد  كل  النمو يف  محور  اإلستثامرات هي 
دون  من  ينمو  أن  العام  يف  إقتصاد  ألي  مُيكن  ال  وبالتايل  موّجه،  أو  حر 
السياسات  تُسرّي  التي  األساسية  القاعدة  هي  القاعدة  هذه  إستثامرات. 
اإلقتصادية للحكومات لدرجة أنه يف بعض البلدان (مثل ماسيدونيا) هناك 
وزير لإلستثامرات الذي يلعب دور البائع ملزايا بلده ويُسّوق لإلجراءات 
األموال  رؤوس  إستقطاب  بهدف  الحكومة  تتخذها  التي  التحفيزية 

الخارجية.
وال مُيكن نكران أن دول مثل تركيا إستطاعت الوصول إىل ما هي عليه من 
منو بفضل اإلستثامرات األجنبية املبارشة التي بقيت عىل مدى أعوام تُبلغ 

٢٠٪ من الناتج املحّيل اإلجاميل.
تُقسم اإلستثامرات إىل قسمني أساسيني:

إلقطاعات  إىل  األموال  تذهب  حيث  املبارشة  اإلستثامرات  وهي  األوىل: 
املُنتجة والخدماتية وبالتايل تقوم رشكة أجنبية/محلّية أو ُمستثمر أجنبي/

محّيل بإنشاء نشاطه الخاص يف البلد املعني.
الثانية: وهي اإلستثامرات غري املبارشة حيث يتّم متويل اإلقتصاد من خالل 
أو  محلّية  األموال  تكون  قد  املصارف وهنا  أو من خالل  املالية  األسواق 

غري محلّية.
 Banking Basedبـ املصارف  تتمّول من خالل  التي  اإلقتصادات  تُسّمى 
 Financial واإلقتصادات التي تتمّول من األسواق املالية بـ ،Economies

.Market Based Economies
بتمويلها عىل األسواق  إقتصادات تعتمد  املُتطّورة هي  الدّول  إقتصادات 
عىل  بتمويلها  تعتمد  النمو  طور  يف  الدول  إقتصادات  أن  حني  يف  املالية 
املصارف  من خالل  إقتصادها  متّول  التي  الدول  من  هو  لبنان  املصارف. 
أقرضت  اللبنانية  فاملصارف  املخاطر.  تركيز  ُمشكلة  يطرح  األمر  وهذا 
(أكرث  أمرييك  دوالر  مليار  الـ٥٧  يُقارب  ما  الساعة  حتى  الخاص  القطاع 
من الناتج املحّيل اإلجاميل)، وهذا األمر يزيد من املخاطر اإلئتامنية عىل 
والتي  املصارف حالًيا  تتبعها  التي  املدينونية  ويُربّر سياسة رفع  املصارف 

بدون أدىن شك لها تداعياتها عىل اإلستثامرات.

العالقة بني حجم القطاع املرصيف ومنو اإلقتصاد هي عالقة عىل شكل حرف 
«U» مقلوب (Cecchetti& Kharroubi) أي أن القطاع املرصيف يُساهم 
عليه  (أطلق  ُمعنّي  إىل حجم  يصل  فّعال حتى  بشكٍّل  االقتصاد  متويل  يف 
Critical Size ) وعند تخطّي هذا الحجم يُصبح تأثري ارتفاع حجم القطاع 
املرصيف عىل النمو سلبيا! السبب يعود إىل أن املؤسسات املرصفية تُصبح 
 (Systemically Important Financial Institution أي) SIFI ُمصّنفة

أي أن خطر وقوعها يكون ُمدويًا عىل اإلقتصاد.
من هذا املنطلق تأيت خطوة خصخصة بورصة بريوت (قانون إنشاء هيئة 
الذي  اإلقتصاد. فاملرشوع  لُتشكّل نقطة تحّول يف متويل  املالية)  األسواق 
اإلقتصاد  ُمشكلة متويل  لحّل  رياض سالمة  لبنان  به حاكم مرصف  مييض 
 ETP – Electronic Trading) إلكرتونية  منّصة  إنشاء  عىل  ينّص 
Platform) والتي هي عبارة عن منّصة إلكرتونية يتّم إدراج أدوات مالية 

عليها من عمالت، معادن، أسهم، عقود آجلة، عقود خيارية لكن أيًضا
سيكون من املُمكن أخذ وضعيات قصرية (short selling) وهو ما يُعترب 

أسايس يف تطور األسواق املالية.
املُستفيد من هذه املنصة هو اإلقتصاد اللبناين بالدرجة األوىل بكل مكوناته 

من رشكات ناشئة، إىل املُستثمرين مروًرا مبالية الدّولة واملواطنني:
الرشكات الناشئة: هذه الرشكات ذات قدرات النمو العالية ستتمكّن من 
إدراج أسهمها عىل هذه املنصة مقابل رشوط أقل تشّدًدا مام هي عليه 
التمول  من  ستتمكّن  وبالتايل  حالًيا.  بريوت  بورصة  عىل  اإلدراج  رشوط 
الرشكات  أن  الجدير ذكره  وأجانب.  لبنانيني  أسهمها ملستثمرين  بيع  عرب 
لبنان  يف  الرشكات  من   ٪٩٥ من  أكرث  تُشكل  الحجم  واملتوسطة  الصغرية 
وتستحوذ عىل نصف اليد العاملة يف لبنان، وهي تُعاين من مشكلة متويل 

كبرية وبالتايل فإن متويلها عرب املنصة سيزيد من فرص العمل.
املُستثمرين: إن العائدات عىل اإلستثامرات يف لبنان هي من األعىل عاملًيا. 
هذا القول ليس بتنظري إذ يكفي معرفة حجم اإلسترياد (٢٠ مليار دوالر 
أمرييك سنويًا!) ليك يقتنع املُستثمر بأن إستثامره يف الرشكات املُدرجة عىل 
الدول  من  العديد  يف  العائدات  من  أعىل  بعائدات  عليه  سيعود  املنصة 
املُتطّورة ولكن أيًضا يف الدول يف طور النمو. ومع الرقابة القوية من قبل 
البورصات  مصاف  إىل  املنصة  هذه  سرتتقي رسيًعا  املالية  األسواق  هيئة 

الحديثة.
الناتج  العمل سيزيد  فرص  اإلقتصادية وخلق  الدورة  تنشيط  إن  الدّولة: 
املحّيل اإلجاميل ومعه عائدات الرضائب ما سرُييح املالية العامة. واألهم 

من  سيكون  لبنان،  يف  والرب  البحر  من  والنفط  الغاز  إستخراج  عند  أنه 
املُمكن إدراج عقود النفط والغاز عىل هذه املنصة مام سيزيد من سيولتها 

وبالتايل الطلب عىل الغاز والنفط اللبناين.
كل هذا سُيعيد إىل بريوت وزنها عىل ساحة األسواق املالية الذي خرسته 
لصالح بعض البورصات اإلقليمية. أيًضا مع الثقة الهائلة التي يتمّتع فيها 
مرصف لبنان والقطاع املرصف اللبناين كام وأجهزة الرقابة املالية التابعة 
ملرصف لبنان، من املتوّقع أن تتداول محطات التلفزة العاملية يف نرشاتها 

اإلخبارية أنشطة املنصة بشكل يومي.
يف ٢١ الجاري، أطلق حاكم مرصف لبنان رياض سالمة بصفته رئيس هيئة 
بحضور حشد  وذلك  لندن  يف  اإللكرتونية  التداول  منّصة  املالية  األسواق 
كبري من املرصفيني واملؤسسات اإلستثامرية العاملية. هذا اإلطالق أىت عىل 
 (Consortium) خلفية فّض العروض الذي تقّدمت فيه ثالثة مجموعات
بنك عودة وبورصة  إىل مجموعة  التشغيل  إىل منح رخصة  والذي أفىض 

أثنيا.
العملية إذ  العروض أعطت لونًا خاًصا لهذه  تّم فيها فض  التي  الطريقة 
متّيزت بشفافية ُمطلقة مع حضور ممثلني عن املجموعات الثالث وعدد 

من املراقبني.
نعم لقد نجح رياض سالمة بتحقيق حلم لبناين بأيدي لبنانية أتت نتيجة 
ثالث سنوات من العمل الدؤوب. حلم سيكون له ترجمة قريًبا يف الحياة 

اليومية للبنانيني. 

بروفسور جاسم عجاقة


