امللف

�آفاق برتول �رشق املتو�سط

ف�ؤاد

ال�سنيورة*

ممار�سة لبنان ن�شاطاته النفطية
تبد�أ بت�أكيد وجود االحتياط النفطي

بداية

أعبر عن �سعادتي بوجودي معكم اليوم ،لأبادر بعدها �إلى القول �أنني،
�أود �أن � ّ
وفي �ضوء المالحظات التي ا�ستمعت �إليها والأفكار التي طرحها ال�سادة
المحا�ضرون� ،س�أع ّلق عليها في �ضوء التجربة العملية في هذا القطاع الحيوي ،والتي مررت بها
�شخ�صي ًا يوم كنت رئي�س ًا للحكومة اللبنانية بين �سن َتي  2005و ،2009ومن خالل ا�ستمراري
ومزاولتي العمل في ال�ش�أن العام كرئي�س لكتلة الم�ستقبل النيابية .كما ي�سعدني �أن �أتحدث �إليكم
بوجود �سعادة �سفيرة قبر�ص الموجودة معنا اليوم ،لأن هذه الأمور المطروحة تتعلق �أي�ض ًا
بالدور الذي كان لقبر�ص في تلك المرحلة ،وفي الوقت الحا�ضر كذلك.
�س�أتناول في حديثي عدداً من الم�سائل التي ُطرحت ،و�س�أبد�أ بكيفية تطور عالقة لبنان بدولة
النروج ،وبمو�ضوع تر�سيمه حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة العائدة �إليه ،وبالمبادىء التي
الرقع (البلوكات) في منطقته االقت�صادية الخال�صة ،وكيفية ممار�سته
ارتكز �إليها في تق�سيم ُّ
�أن�شطته النفطية ،و�أي�ض ًا في م�س�ألة تحديده ح�صته من الإيرادات التي يمكن �أن ت�ؤول �إليه من هذه
الأن�شطة النفطية .بعد ذلك �س�أنظر فيما يجري طرحه في م�س�ألة فكرة �إن�شاء �شركة النفط الوطنية
وم�س�ألة ال�صندوق ال�سيادي ،ثم م�س�ألة التركيز على مبادئ الحوكمة والإف�صاح في هذا القطاع،
والتي هي من الق�ضايا الأ�سا�سية التي يجب �أن يجري ت�أكيدها.

�أو ًال :التعاون مع دولة الرنوج
�أبد�أ حديثي بما حدث في �سنة  :2006جرت ات�صاالت بين لبنان وقبر�ص في مطلع تلك
ال�سنة من �أجل العمل على تحديد حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة لكل من البلدين ،وتحديداً
ي�سمى ''الخط الو�سط'' ( .)The median lineوكان
العمل على تحديد الخط الفا�صل بينهما� ،أو ما ّ
لبنان في ذلك الوقت �أي�ض ًا ُيجري االت�صاالت مع الجانب النروجي لو�ضع �صيغة التعاون بين
لبنان والنروج.
* رئي�س �سابق للحكومة اللبنانية.
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لماذا ق�صدنا النروج؟ لأنها �أكثر بلد في العالم تجمعت لديه خبرات راكمها على مدى عقود ،وتتعلق
بالتنقيب وا�ستخراج المواد النفطية من البحر ،ولأن لديها تجربة ناجحة جداً في التنقيب واال�ستخراج،
وفي كونها تمتلك �إدارة ر�شيدة لهذا القطاع ،و�صاحبة خبرة وتجربة ناجحة في �إدارة ال�صندوق
ال�سيادي من ح�صيلة وارداتها من المواد النفطية.
ومما �أخذناه في االعتبار في هذا ال�صدد �أن هذا البلد لي�س لديه تاريخ ا�ستعماري ،وقد �ساهم على
ّ
مدى �أعوام طويلة في الم�شاركة في قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني ،وبالتالي نجحنا با�سم لبنان
في �أن نبني مع حكومة هذا البلد ال�صديق عالقة �صحية ووثيقة مبنية على التعاون ال�صحيح وال�صداقة
العميقة ،من دون �أن يكون هناك �أي تكلفة على الجانب اللبناني لما يمكن �أن تقدمه النروج �إلى لبنان
من م�ساعدات .بل على العك�س ،ف�إن حكومة النروج قدمت للبنان على مدى تلك الأعوام ،وما زالت حتى
تقدم م�ساعدات
اليوم ،ومنذ �أن اتفقت �أنا مع رئي�س الحكومة النروجية الذي زار لبنان في �سنة ّ ،2006
مهمة و�أ�سا�سية .وحفلت هذه العالقة على مدى الأعوام الع�شرة الما�ضية بالخدمات والم�ساعدات التي
قدمتها النروج �إلى لبنان ،فقد �ساعدتنا في تطوير الكفاءات الب�شرية لدينا .ويجب �أ ّال ننكر هنا �أنه لم
يكن لدينا في لبنان تاريخ من تراكم الكفاءات والمعارف والمهارات في مجال التنقيب وا�ستخراج
المواد النفطية ،وخ�صو�ص ًا في المناطق البحرية ،وبالتالي ،ف�إن تلك الخبرات كانت وال تزال محدودة
ونعمق كفاءاتنا،
جداً ،ونحن محتاجون ،حقيقة� ،إلى تنميتها ب�شكل كبير .بناء على ذلك� ،أردنا �أن نطور
ّ
ن�شجع جامعاتنا كي تبادر �إلى تطوير الكفاءات والمعارف لدى جيل ال�شباب
و�أردنا بل َح َر�صنا على �أن ّ
اللبناني في هذا ال�ش�أن ،وهو ما ن�شهده في هذه الأيام من اهتمام لدى عدد من الجامعات في لبنان
بفتح مجال االخت�صا�ص في هذه الحقول.
�أردنا �أن نطور تلك الكفاءات ،و�أن تكون مبنية على التجربة الحية ،لكن هذه التجربة لم تكن متاحة
لنا �إ ّال من خالل النروج .وعلى ذلك ،فقد �شاركت وفود لبنانية عديدة في كثير من الدورات التدريبية
والم�ؤتمرات التي رعتها النروج ،كما ح�ضرت وفود كثيرة �أي�ض ًا �إلى لبنان من النروج للم�ساعدة .لقد
�ساعدنا �أولئك المخت�صون في هذا القطاع في �صوغ ال�سيا�سة النفطية ( )Petroleum Policyالتي
�أقرتها الحكومة اللبنانية للمرة الأولى ،حين ُو�ضعت هذه ال�سيا�سة في �سنة  2007مو�ضع التنفيذ ،كما
عد ب�ش�أن ا�ستك�شاف المواد البترولية وا�ستخراجها و�إدارتها،
�ساعدونا في �صوغ م�شروع القانون الذي �أُ ّ
والذي �صدر بعد ذلك في �سنة  .2010كذلك� ،ساعدنا �أولئك المخت�صون في و�ضع �صيغة اتفاقية
اال�ستك�شاف واال�ستخراج التي من الممكن �أن تعتمدها مع لبنان الجهات التي يمكن �أن تفوز في
المزايدة ،وفي �صوغ م�شروع القانون ال�ضريبي الذي يجب �أن تتب ّناه الحكومة وتر�سله �إلى المجل�س
النيابي لدرا�سته و�إقراره .هذا كله كان جزءاً من التعاون المثمر بين الدولتين ،والذي كان من دون �أي
تكلفة على لبنان ،و�أعتقد �أن من المفيد للبنان تعزيز التوا�صل مع النروج في هذا ال�ش�أن.

ثاني ًا :حتديد املنطقة االقت�صادية اخلال�صة للبنان
بالن�سبة �إلى لبنان وقبر�ص فيما يتعلق بتحديد حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة لكل منهما ،ف�إنه
يجب تحديد الخط الو�سط بينهما ،وهذا �أمر ي�سري في المبد�أ بين �أي بلدين ،ويكون بالتالي بموجب اتفاق
ثنائي ،وي�سمى الخط الو�سط .لكن عندما يت�شارك بلد �آخر مع بلدين في المنطقة ذاتها ،لأن له حدوداً
م�شتركة مع هذين البلدين ،ف�إن االتفاق على تحديد حدود المنطقة الخال�صة ،يجب �أن ي�شمل هذا البلد
الثالث ،وبالتالي ي�صبح اتفاق ًا ثالثي ًا ،وال يمكن تحديد حدود تلك المنطقة �إ ّال بر�ضى الأطراف الثالثة.

ممارسة لبنان نشاطاته النفطية

امللف

لقد قام لبنان بتحديد حدوده الثنائية مع دولة قبر�ص ،لكن عندما و�صلنا �إلى منطقة الحدود
الجنوبية ،وكذلك منطقة الحدود ال�شمالية ،ا�صطدمنا بعقبة �أننا ال ن�ستطيع �أن نحدد الحدود :ال ن�ستطيع
التو�صل �إلى ما ي�سمى النقطة الثالثية مع �إ�سرائيل ما لم نجل�س معها ،وفي ذلك عقبة ك�أداء ،كما �أننا،
من جهة ثانية ،تمنينا على الجانب ال�سوري �آنذاك البحث معنا لنتو�صل مع ًا �إلى اتفاق لتحديد الحدود،
�أي تحديد النقطة الثالثية ،لكن �سورية كانت وما زالت متحفظة ،وال تريد توقيع اتفاق مع لبنان في
هذا ال�ش�أن ،ولديها مطالب في لبنان في المنطقة ال�شمالية تتعدى الحدود التي ر�سمها لبنان منفرداً
لحدود منطقته االقت�صادية الخال�صة في �شمال لبنان.
لقد ا�ضطررنا عندها ــ �أي خالل و�ضع معالم الحدود ما بين لبنان وقبر�ص ــ �إلى �أن نن�أى م�سافة
عن النقطة الثالثية في الجنوب ،وكذلك عن النقطة الثالثية في ال�شمال� ،أي بيننا وبين قبر�ص و�سورية،
وبيننا وبين قبر�ص والأرا�ضي المحتلة .بالتالي ،وبناء على هذا الأ�سا�س ،تحددت النقطتان  1و6
بيننا وبين قبر�ص في الجنوب وفي ال�شمال� ،إلى �أن ي�صار �إلى �إيجاد �صيغة لتحديد النقطتين  23في
الجنوب و 7في ال�شمال.
ال قام به رئي�س الحكومة اللبنانية مع رئي�س الحكومة القبر�صية ،و�إنما
عم
يكن
طبع ًا هذا العمل لم
ً
ال �شارك فيه كثيرون من كل طرف .ففي لبنان ت�ألفت لجنة من ع�شرة �أ�شخا�ص يمثلون
كان عم ً
الوزارات والم�ؤ�س�سات اللبنانية المعنية كلها ،وهي :وزارة الخارجية؛ وزارة الدفاع؛ وزارة الأ�شغال
والنقل؛ المجل�س الوطني للبحوث العلمية؛ مدير من�ش�آت النفط؛ رئا�سة الحكومة .قامت تلك اللجنة
بعملها بناء على درا�سات معمقة ،وم�ستندة �إلى درا�سات و�أبحاث دولية ،وبعد االنتهاء من تلك
الدرا�سات قدمت تقريرها �إلى رئي�س الحكومة و�إلى مجل�س الوزراء ،وقد و ّقع جميع �أع�ضاء اللجنة
م�شروع ذلك االتفاق الذي جرى بين لبنان وقبر�ص فيما يتعلق بالخط الو�سط.
ن�ص هذا االتفاق المو ّقع بين لبنان وقبر�ص هو ذاته حرفي ًا الذي و ّقعته م�صر
تجدر الإ�شارة �إلى �أن ّ
وقبر�ص مع ًا ،وهو نف�سه الذي و ّقعته قبر�ص مع �إ�سرائيل.
وتجدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أن البند الثالث من هذا االتفاق ين�ص على �أن �أي طرف من الطرفين مجبر
على تبليغ الطرف الآخر ،وعلى �أن يت�شاور معه قبل �أن يو ّقع �أي اتفاق مع طرف ثالث ،الأمر الذي يعني
�أنه كان على قبر�ص ،وقبل �أن تو ّقع مع �إ�سرائيل� ،أن تت�شاور مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بالنقطة
 23التي هي النقطة الثالثية بين لبنان وقبر�ص والأرا�ضي المحتلة.
وللعلم �أي�ض ًا ،ف�إن لبنان وبعدما و ّقع تلك االتفاقية مع قبر�ص ،قام مبا�شرة بتحديد الحدود
الجنوبية مع الأر�ض المحتلة ،وال�شمالية مع �سورية ،وذلك من طرف واحد ،لأن لبنان ال ي�ستطيع
بطبيعة الحال �أن يو ّقع اتفاقية مع �إ�سرائيل ،ولم يكن ممكن ًا له توقيع اتفاقية التحديد مع �سورية التي
كانت ترف�ض ،وما زالت حتى اليوم ،توقيع اتفاق مع لبنان ،بل �إنها اعتر�ضت وال تزال تعتر�ض على
ما قام به لبنان من تحديد لحدود منطقته من طرف واحد .بعد ذلك قمنا مبا�شرة ب�إيداع الأمم المتحدة
نتيجة ذلك التحديد.
�أ�شير هنا �أي�ض ًا �إلى �أن �إ�سرائيل قامت عقب ذلك باالعترا�ض على التحديد المنفرد للبنان لحدود
منطقته االقت�صادية الخال�صة التي هي في الجنوب النقطة  ،23كما اعتر�ضت �سورية على النقطة 7
التي حددها لبنان في ال�شمال.
ما جرى بعد ذلك هو �أن الجانب القبر�صي هو الذي نكث باالتفاق مع لبنان ،وبادر �إلى توقيع
اتفاقية مع �إ�سرائيل من دون �أن يت�شاور مع الجانب اللبناني في هذا ال�ش�أن بح�سب ن�ص االتفاقية
المو ّقعة بين لبنان وقبر�ص .وللحقيقة ،التقيت الحق ًا وزير الخارجية القبر�صي في قبر�ص عندما كنت
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في زيارة للم�شاركة في ندوة هناك ،وقال لي �آنذاك �إن بع�ض الم�س�ؤولين المعنيين في قبر�ص زار
لبنان ،ربما في بداية �سنة  ،2011وفي وقت لم تكن قد ت�شكلت الحكومة اللبنانية ،و�إن �أولئك
الم�س�ؤولين لم يتمكنوا من االجتماع ب�أي طرف لبناني ر�سمي ،وبالتالي ف�إنهم ا�ضطروا �إلى توقيع
االتفاق مع �إ�سرائيل من دون ا�ست�شارة لبنان.
لكن هذا لي�س عذراً مقبو ًال على الإطالق ،فالت�شاور ملزِم لكال الفريقين� ،أي لكل من لبنان وقبر�ص،
بمعنى �أن �أي ًا منهما ال ي�ستطيع �أن يو ّقع �أي اتفاق مع �أي طرف ثالث من دون الت�شاور مع الطرف الآخر
قبل توقيع االتفاق.
الإ�شكالية التي و�صلنا �إليها الآن ،وال �سيما بعد النكوث القبر�صي ،هي �أن هذا الأمر يجب �أن يكون
محط مفاو�ضات بين قبر�ص ولبنان .ومن جهة �أُخرى ،ف�إن الطريقة الأف�ضل لتحديد الحدود بين
الأطراف الثالثة في الجنوب هي العودة �إلى اال�ستعانة بالأمم المتحدة ،ونحن ال نتع�سف في هذا الأمر،
�إذ لي�س هناك �أي و�سيلة �أُخرى.
ومع تقديرنا للدور الذي تقترحه الواليات المتحدة التي �سعت لإيجاد توافق على م�س�ألة تحديد
الحدود للمنطقة االقت�صادية الخال�صة للبنان مع الأرا�ضي المحتلة باقتراحها تق�سيم المنطقة ما بين
النقطة  1والنقطة  ،23وم�ساحتها  860كم 2تقريب ًا ،على نحو يعطي  530كم 2للبنان و 330كم2
لإ�سرائيل ،ف�إن هناك م�صاعب عديدة تكتنف هذا الأمر ،والحل المنطقي هو في ت�أكيد دور الأمم
المتحدة في هذا الأمر .وفي هذا ال�ش�أن ،ن�ستطيع العودة �إلى القرار  1701في بنده العا�شر الذي ين�ص
على �أن هناك �إمكان ًا للبنان في �أن يطلب من الأمم المتحدة �أن ت�ساعده في عملية تحديد حدوده.
والقرار الأممي ال يحدد الحدود البرية فقط ،بل ُيفهم منه �أنه يعني الحدود البرية والبحرية �أي�ض ًا.
وقد بادرت �أنا �شخ�صي ًا �إلى �إر�سال ر�سالة �إلى الأمين العام للأمم المتحدة في � 29آذار/مار�س
 ،2014متمني ًا عليه الم�ساعدة واال�ستعانة بما ين�ص عليه البند العا�شر من القرار  ،1701و�أجريت �أكثر
من ات�صال هاتفي ومبا�شر معه ومع نائبه ،وما زال المو�ضوع محط متابعة.
عالوة على ذلك ،بادرت الحكومة اللبنانية الحق ًا �إلى ت�شكيل لجان جديدة لدرا�سة ما تو�صلت �إليه
الحكومة اللبنانية �سابق ًا في تحديد الخط الو�سط مع الجانب القبر�صي وتحديد النقطتين  23و،7
وكانت النتيجة �أن اللجان الجديدة التي �ألفتها الحكومة اللبنانية �أكدت النتائج التي كانت قد تو�صلت
�إليها اللجنة الأولى بتحديد حدود هاتين النقطتين.
و�أنا هنا ،ومن هذا المنبر� ،أ�ؤكد �أن �أع�ضاء اللجان الع�شرة المو ّقعين على المح�ضر عندما �أتوا
ال�ست�شارتي في لحظة اتخاذ القرار ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بالنقطة  ،23التزموا بالتعليمات المعطاة
لهم ب�أن يكونوا جد متحفظين ومت�شددين (،)instructions to adopt the most aggressive approach
عندما يتعلق الأمر بتثبيت حدودنا الجنوبية.

ثالث ًا :م�س�ألة تقا�سم ا إليرادات
بالن�سبة �إلى هذا المو�ضوع هناك مثل �إنجليزي يقول.There are hundred ways to skin a cat :
المهم هنا هو الح�صيلة التي �ست�أخذها الدولة من قطاعها النفطي عند كل تلزيم لكل رقعة �أو بلوك.
نف�صل
فمن حيث المبد�أ كل دولة لها ظروفها وقوانينها و�إحراجاتها ،وعلينا فيما يتعلق بلبنان �أن ّ
الحل الذي يكون الأف�ضل بالن�سبة �إلينا .ولقد تعلمنا در�س ًا في علم االقت�صاد ي�سم ى �point of indif
� ،ferenceأي �أننا نريد الو�صول �إلى النقطة التي يت�ساوى فيها الأمر لدى الم�ستثمر الأجنبي بين
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اال�ستمرار في �إبداء رغبته في اال�ستثمار� ،أو �إرادة االن�سحاب من اال�ستثمار .لماذا؟ لأنه عند تلك النقطة
يرى الم�ستثمر المحتمل محا�سن اال�ستمرار �أو االعتذار ،حين يرى �أن الأمر لم يعد مفيداً له .ونحن نريد
الو�صول �إلى الحد الذي يو�صلنا �إلى النقطة التي تكون الأكثر مردودية لمجموع الم�صادر الإيرادية
كلها� ،أكان ذلك من الإتاوة (� ،)royaltyأم في الربح النفطي (� ،)profit petroleumأم في ال�ضريبة على
الأرباح المحققة لدى الم�ستثمر.
وهنا علينا �أن ننظر �إلى الأمور بنظرة �شمولية تعطينا الحل الإجمالي الأف�ضل ،وبالتالي علينا
قراءة الأمور من هذه الزاوية ،ال �أن نختار جانب ًا من الجوانب ونقت�صر في المقارنة على هذا الجانب
المعمول به ح�صراً في بلد �آخر ،و�إغفال الم�صادر الأُخرى المتوقعة من االتفاق مع الم�ستثمر.
ال في النروج يقت�صرون في تح�صيل �إيراداتهم من قطاعهم النفطي على ال�ضريبة على الأرباح،
فمث ً
ويطبقون ن�سبة �ضريبة تفوق  .%75وعندما نقارن بين ما هو مقترح لدينا ب�ش�أن ال�ضريبة على
ال ،%25 ،وهنا �ستقوم القيامة
تطبقه النروج ،نجد �أنها يمكن �أن تكون في لبنان مث ً
الأرباح ،وبين ما ّ
نطبق معدل �ضريبة �أقل مقارنة بما هو معمول به في
عندنا في لبنان ب�أن هناك غبن ًا يلحق به ،لأننا ّ
ال.
النروج� ،أو في قبر�ص� ،أو في �إ�سرائيل مث ً
المقارنة هي مقاربة الكل مع الكل مع �ضرورة الأخذ بعين االعتبار �أي�ض ًا المخاطر في حال لم يكن
هناك نتائج م�شجعة بالن�سبة �إلى وجود احتياط بترولي ثابت في المنطقة العائدة �إلى لبنان( (�down
 .)side risksو�أعتقد هنا �أن هذه المقاربة هي المقاربة ال�صحيحة التي يجب اتباعها ،ولي�س �أي مقاربة
�أُخرى لتحديد �سلة الإيرادات المرتقبة من العالقة مع هذا الم�ستثمر في هذا القطاع ،ومن الم�صادر
كافة.

رابع ًا :حتديد عدد ال ُّرقع (البلوكات) للمنطقة االقت�صادية اخلال�صة
التي �سي�صار �إىل عر�ضها للتلزمي ا�ستناداً �إىل دفرت
ال�رشوط لعمليات اال�ستك�شاف واال�ستخراج
قامت الهيئة الناظمة بتق�سيم المنطقة االقت�صادية الخال�صة �إلى ع�شرة بلوكات ،وذلك ا�ستناداً �إلى
معايير معينة جرى تحديدها بناء على جملة من التبريرات ،وهي قد تكون الأف�ضل لظروف لبنان،
ولل�شروط المو�ضوعة التي تحدد كيفية ا�سترجاع الدولة لأق�سام منها في فترات محددة .و�إذا كان هناك
إلي ،ف�إن الحكمة من حيث المبد�أ تق�ضي بعر�ض
من �أفكار �أف�ضل فليتقدم �صاحبها بها .وبالن�سبة � ّ
مجموعة ال يتعدى عددها ثالثة �أو �أربعة بلوكات للتلزيم ،على �أ ّال ي�صار �إلى تلزيم �أكثر من بلوكين في
علي هنا �أن �أ�ستدرك و�أقول �إنه نظراً �إلى طبيعة الأو�ضاع اللبنانية ،والميل لدى اللبنانيين
البداية .لكن ّ
�إلى تطييف �أو مذهبة �أي �أمر ،ف�إن من الأف�ضل �أن ي�صار �إلى طرح البلوكات الع�شرة كلها للتلزيم ،على
�أ ّال يل ّزم لبنان في المح�صلة ،وفي المرحلة الأولى� ،أكثر من بلوكين في �ضوء ال�شروط الف�ضلى
المعرو�ضة.
لقد حددت الهيئة الناظمة الأ�سباب التي دعتها �إلى ذلك ،عالوة على �أ�سباب تكبير البلوكات ،ومتى
ت�ستعاد �أق�سام منها من طرف الدولة ،لكن الأمر المهم اليوم هو �أن علينا �أن نعترف ب�أنه لي�س لدينا
وتب�صر على م�سارات هذا القطاع ،وب�صورة
كفاءات وافية ،وبالتالي ،ف�إن علينا �أن نتقدم بحكمة
ّ
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متوازية مع التقدم على �صعد توفر المهارات والخبرات وال�ضوابط ال�ضرورية لإدارة هذا القطاع .كذلك،
ف�إنه لي�س لدينا الإمكانات المالية وال القدرات الإدارية الالزمة ،وعلينا �أن ندرك �أي�ض ًا �أن الأ�سواق
متغيرة �إلى حد بعيد ،وبالتالي ،عندما نبد�أ بم�س�ألة التلزيم ،ف�إن علينا �أن نلج�أ �إلى االختيار بطريقة
لحراجات اللبنانية المناطقية بين منطقة و�أُخرى� .أرى �أنه ربما يكون من الأف�ضل
واقعية تجنب ًا ل إ
عر�ض المناطق الع�شر مرة واحدة ،لكن مع عدم تلزيم �أكثر من منطقة �أو اثنتين ،لأن ذلك �سيمنح لبنان
يتبين الحقيقة ب�ش�أن حجم
الوقت لتطوير خبراته ومهاراته ومجاالت معرفته في هذا القطاع ،و�أن ّ
االحتياط الم�ؤكد للعودة �إلى عر�ض مناطق �أُخرى.

خام�س ًا :م�س�ألة �إن�شاء �رشكة النفط الوطنية
بالن�سبة �إلى هذا المو�ضوع� ،أقول مجدداً �إن لبنان بلد لي�س لديه �أي نموذج ناجح للإدارة الر�شيدة
فيما يتعلق ب�إدارة ال�ش�أن العام ،كي يتخذه معياراً يرتكز �إليه في ت�أ�سي�س �شركة وطنية للنفط الآن� .أنا
�شخ�صي ًا ،ومن حيث المبد�أ� ،أريد بقوة �أن يكون لدينا �شركة وطنية للنفط البارحة قبل اليوم ،لكننا
حقيقة غير م�ستعدين لذلك ،ولي�س في �إمكاننا القيام بذلك ،ال �إداري ًا وال مالي ًا وال م�ؤ�س�ساتي ًا .لكن
ال ،النروج كنموذج� ،أو �أي بلد �آخر لم يكن لديه الخبرات ،و�سنرى �أن النروج لج�أت �إلى ت�أجيل
لن�أخذ مث ً
عملية �إن�شاء ال�شركة الوطنية �إلى الفترة التي بات لديها الخبرات والكفاءات والإمكانات الالزمة،
واعتمدت التلزيم بالتدريج للم�ساحات المتاحة لديهم .لبنان ي�ستطيع �أن يعتمد ،ومن م�صلحته �أن
يعتمد الأ�سلوب �إياه في التلزيم المتدرج ،ويمكن بعد ذلك �أن ي�صار �إلى �إن�شاء �شركة وطنية في �ضوء
تطور وتنامي الخبرات والكفاءة الإدارية ال�سليمة والر�شيدة وتنامي القدرات المالية ،ولذلك �أنا �أن�صح
بعدم خو�ض هذه المغامرة الآن.

برية
�ساد�س ًا :يف م�س�ألة التنقيب واال�ستخراج من مناطق ّ

براً ،ف�إنه يجب التو�ضيح �أن
فيما يتعلق ب�إ�صدار قانون خا�ص جديد ي�شمل التنقيب واال�ستخراج ّ
القانون الحالي حين �صدوره اقت�صر على معالجة م�س�ألة التنقيب واال�ستخراج بحراً .ولذلك �أرى �أن
ي�صار �إلى تعديل القانون كي ي�شمل التنقيب واال�ستخراج من البر �أي�ض ًا� ،إذ لي�س هناك م�صلحة في �أن
براً ،هذا �إن كان مثل هذه الإدارة موجوداً ،لأن
يكون هناك �إدارة ثانية لإدارة قطاع المواد النفطية ّ
لبنان ال يملك الكفاءات وال الخبرات لو�ضع �أجهزة جديدة من �أجل اال�ستك�شاف عبر البر ،ولهذا ف�إن من
وبراً.
الأف�ضل �أن ت�شمل الإدارة الحالية اال�ستك�شاف بحراً ّ

�سابع ًا :ال�صندوق ال�سيادي
بالن�سبة �إلى هذا المو�ضوع ،ليكن وا�ضح ًا لدى الجميع �أنه لي�س هناك ت�أكيدات بوجود احتياط
م�ؤكد للغاز في لبنان بعد ،مع وجود م�ؤ�شرات جيدة �إلى ذلك ،لكن هذا لي�س م�ؤكداً حتى الآن ،وال يمكن
ت�أكيده �إ ّال من خالل الحفر .كذلك ،و�إلى �أن يبد�أ لبنان باال�ستفادة من هذا االحتياط المالي لإن�شاء
ال�صندوق ال�سيادي ،ف�إن ذلك لن يكون ممكن ًا قبل �سبعة �أعوام تقريب ًا من تاريخ ثبوت االحتياط الم�ؤكد
( ،)proven reservesوهو �أمر يتطلب الحفر في المرحلة الأولى كي يثبت لدينا هذا المو�ضوع ،وعندها
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ن�ستطيع �أن نقول �إن لدينا احتياط ًا ،ون�ستطيع �أن ن�ستخرجه ،لكن ا�ستخراجه �سيتطلب عدة �أعوام قبل
�أن يبد�أ لبنان بتح�صيل ح�صته من تلك الواردات ،وبالتالي لي�س علينا اليوم �أن نخترع �أ�سباب ًا
لالختالف فيما بيننا .لنتفق �أنه يجب �أن يكون لدينا �صندوق �سيادي كما هو ثابت في ن�ص القانون
ال على �صعيد هذا الأمر ريثما نتثبت من وجود االحتياط الم�ؤكد ،وعندها
الحالي ،وبعدها لنهد�أ قلي ً
يكون التوتر قد هد�أ لدى جميع الفرقاء ،وعادت الدولة لتثبت ح�ضورها ودورها وهيبتها من �أجل �ضبط
هذا ال�صندوق ال�سيادي.
اليوم هناك خالفات ب�ش�أن هذا القطاع الذي لم ُيكت�شف بعد ،في الوقت الذي يتعين علينا �أن نبد�أ
بمو�ضوع اال�ستك�شاف واال�ستخراج ،وخ�صو�ص ًا �أن لدينا فترة زمنية ن�ستطيع خاللها �أن نطور كفاءاتنا
ومعارفنا وخبراتنا ،وبالتالي �أن نحقق توافق ًا بين الفرقاء اللبنانيين كافة .طبع ًا هذا حق لجميع
اللبنانيين �أن ي�ساهموا في التعبير عن �آرائهم ومواقفهم ،لكن ال مبرر الآن الختراع خالف �إ�ضافي بين
اللبنانيين وقبل �أن نتثبت من وجود احتياط بترولي م�ؤكد.

ثامن ًا :م�س�ألة احلوكمة والإف�صاح

هناك اتفاقية �أرى وجوب �أن ين�ضم �إليها لبنان �أي�ض ًا ،هي ''مبادرة ال�شفافية لل�صناعات
ذكرت مو�ضوع
اال�ستخراجية'' ( .)The Extractive Industries Transparency Initiative/EITIلقد
ُ
الحوكمة وهو �أمر �ضروري ومهم جداً ،وبالتالي يجب الإ�سراع في �إقرار االن�ضمام �إلى هذه االتفاقية
التي ت�شجع على ال�شفافية والإف�صاح في هذا القطاع النفطي.

تا�سع ًا :القانون ال�رضيبي ()taxation law
بالن�سبة �إلى هذا المو�ضوع ،ف�إن معدالت ال�ضريبة �ستكون حتم ًا مختلفة عن ال�ضريبة الموجودة
إلي م�شروع قانون في �سنة  ،2013و�أنا
حالي ًا ،يعني لي�س  .%15وكان وزير الطاقة والمياه قد �أر�سل � ّ
قدمت له اقتراح ًا يتعلق بهذا المو�ضوع كي تتحقق العدالة بين جميع ال�شركات التي يمكن �أن تتقدم،
ولتت�ساوى جميع ًا �أمام القانون فال يكون هناك تمييز بينها ،وال�سيما لم�صلحة ال�شركات التي تنتمي
�إلى دول و ّقعت اتفاقيات تالفي االزدواج ال�ضريبي مع لبنان.
�أردت �أن �أو�ضح هذه النقاط الأ�سا�سية ب�ش�أن تاريخ وواقع العالقة بيننا وبين النروج وباقي الدول،
وقد عر�ضت �أميركا الم�ساعدة وطرحت فكرة تقريبية هي  530كيلومتراً مربع ًا للبنان ،و 330كيلومتراً
مربع ًا لإ�سرائيل ،و�أنا �أطرح فكرة ت�أكيد دور الأمم المتحدة لتر�سيم هذه الحدود.
�إ�سرائيل وزعت ُرقعها وبلوكاتها على �أ�سا�س الخط اللبناني النقطة  ،23وهي تطالب بالحدود من
ن�سرع في عملية التو�صل �إلى اتفاق فيما بيننا� ،أكان
هذه النقطة ،وبد�أت بالتنقيب .وعلينا واجب �أن ّ
ذلك بقرار من مجل�س الوزراء بتوزيع هذه الرقع� ،أو ًال� ،أم بالموافقة على اال�ستك�شاف والتنقيب و�إر�سال
القانون العائد �إلى �ضرائب الدخل على ال�شركات البترولية� ،إلى مجل�س النواب لإقراره ،ثاني ًا.
خالل الفترة الما�ضية لم تكن الحكومة فاعلة ،ومجل�س النواب �أراد �أن ي�أخذ دور الحكومة،
وبالتالي �ضاعت الأمور� .أتمنى �أن تعود الأمور �إلى ن�صابها وتتعاون الم�ؤ�س�سات الد�ستورية فيما
بينها ،كما �آمل اليوم بعد ت�أليف الحكومة الجديدة ب�أن تعود ال�سلطات الد�ستورية �إلى موقعها كي
ي�ستقيم العمل الد�ستوري والم�ؤ�س�ساتي في لبنان.
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