
115 امللف

اآفاق برتول �رشق املتو�سط

فوؤاد ال�سنيورة*

 ممار�سة لبنان ن�ساطاته النفطية

تبداأ بتاأكيد وجود االحتياط النفطي

بداية 
اأنني،  القول  اإلى  اليوم، لأبادر بعدها  ر عن �سعادتي بوجودي معكم 

ّ
اأعب اأن  اأود 

ال�سادة  طرحها  التي  والأفكار  اإليها  ا�ستمعت  التي  المالحظات  �سوء  وفي 

المحا�سرون، �ساأعّلق عليها في �سوء التجربة العملية في هذا القطاع الحيوي، والتي مررت بها 

اللبنانية بين �سنَتي 2005 و2009، ومن خالل ا�ستمراري  �سخ�سيًا يوم كنت رئي�سًا للحكومة 

ومزاولتي العمل في ال�ساأن العام كرئي�س لكتلة الم�ستقبل النيابية. كما ي�سعدني اأن اأتحدث اإليكم 

اأي�سًا  تتعلق  المطروحة  الأمور  هذه  لأن  اليوم،  معنا  الموجودة  قبر�س  �سفيرة  �سعادة  بوجود 

بالدور الذي كان لقبر�س في تلك المرحلة، وفي الوقت الحا�سر كذلك.

�ساأتناول في حديثي عدداً من الم�سائل التي ُطرحت، و�ساأبداأ بكيفية تطور عالقة لبنان بدولة 

النروج، وبمو�سوع تر�سيمه حدود المنطقة القت�سادية الخال�سة العائدة اإليه، وبالمبادىء التي 

ممار�سته  وكيفية  الخال�سة،  القت�سادية  منطقته  في  )البلوكات(  قع 
ُّ
الر تق�سيم  في  اإليها  ارتكز 

اأن�سطته النفطية، واأي�سًا في م�ساألة تحديده ح�سته من الإيرادات التي يمكن اأن توؤول اإليه من هذه 

الأن�سطة النفطية. بعد ذلك �ساأنظر فيما يجري طرحه في م�ساألة فكرة اإن�ساء �سركة النفط الوطنية 

وم�ساألة ال�سندوق ال�سيادي، ثم م�ساألة التركيز على مبادئ الحوكمة والإف�ساح في هذا القطاع، 

والتي هي من الق�سايا الأ�سا�سية التي يجب اأن يجري تاأكيدها.

اأواًل: التعاون مع دولة الرنوج

تلك  مطلع  في  وقبر�س  لبنان  بين  ات�سالت  جرت   :2006 �سنة  في  حدث  بما  حديثي  اأبداأ 

ال�سنة من اأجل العمل على تحديد حدود المنطقة القت�سادية الخال�سة لكل من البلدين، وتحديداً 

ى ''الخط الو�سط'' )The median line(. وكان 
ّ
العمل على تحديد الخط الفا�سل بينهما، اأو ما ي�سم

جري الت�سالت مع الجانب النروجي لو�سع �سيغة التعاون بين 
ُ
اأي�سًا ي لبنان في ذلك الوقت 

لبنان والنروج.

* رئي�س �سابق للحكومة اللبنانية.
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لماذا ق�سدنا النروج؟ لأنها اأكثر 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 وال�ستخراج، 

ال�سندوق  اإدارة  في  ناجحة  وتجربة  خبرة  و�ساحبة  القطاع،  لهذا  ر�سيدة  اإدارة  تمتلك  كونها  وفي 

ال�سيادي من ح�سيلة وارداتها من المواد النفطية.

ا اأخذناه في العتبار في هذا ال�سدد اأن هذا البلد لي�س لديه تاريخ ا�ستعماري، وقد �ساهم على 
ّ
ومم

مدى اأعوام طويلة في الم�ساركة في قوات اليونيفيل في الجنوب اللبناني، وبالتالي نجحنا با�سم لبنان 

في اأن نبني مع حكومة هذا البلد ال�سديق عالقة �سحية ووثيقة مبنية على التعاون ال�سحيح وال�سداقة 

العميقة، من دون اأن يكون هناك اأي تكلفة على الجانب اللبناني لما يمكن اأن تقدمه النروج اإلى لبنان 

من م�ساعدات. بل على العك�س، فاإن حكومة النروج قدمت للبنان على مدى تلك الأعوام، وما زالت حتى 

م م�ساعدات 
ّ
اليوم، ومنذ اأن اتفقت اأنا مع رئي�س الحكومة النروجية الذي زار لبنان في �سنة 2006، تقد

مهمة واأ�سا�سية. وحفلت هذه العالقة على مدى الأعوام الع�سرة الما�سية بالخدمات والم�ساعدات التي 

قدمتها النروج اإلى لبنان، فقد �ساعدتنا في تطوير الكفاءات الب�سرية لدينا. ويجب اأّل ننكر هنا اأنه لم 

وا�ستخراج  التنقيب  والمهارات في مجال  والمعارف  الكفاءات  تراكم  تاريخ من  لبنان  لدينا في  يكن 

المواد النفطية، وخ�سو�سًا في المناطق البحرية، وبالتالي، فاإن تلك الخبرات كانت ول تزال محدودة 

ق كفاءاتنا، 
ّ
جداً، ونحن محتاجون، حقيقة، اإلى تنميتها ب�سكل كبير. بناء على ذلك، اأردنا اأن نطور ونعم

ع جامعاتنا كي تبادر اإلى تطوير الكفاءات والمعارف لدى جيل ال�سباب 
ّ
�سنا على اأن ن�سج

َ
ر

َ
واأردنا بل ح

اللبناني في هذا ال�ساأن، وهو ما ن�سهده في هذه الأيام من اهتمام لدى عدد من الجامعات في لبنان 

بفتح مجال الخت�سا�س في هذه الحقول.

اأردنا اأن نطور تلك الكفاءات، واأن تكون مبنية على التجربة الحية، لكن هذه التجربة لم تكن متاحة 

لنا اإّل من خالل النروج. وعلى ذلك، فقد �ساركت وفود لبنانية عديدة في كثير من الدورات التدريبية 

والموؤتمرات التي رعتها النروج، كما ح�سرت وفود كثيرة اأي�سًا اإلى لبنان من النروج للم�ساعدة. لقد 

التي   )Petroleum Policy( النفطية  ال�سيا�سة  �سوغ  في  القطاع  هذا  في  المخت�سون  اأولئك  �ساعدنا 

�سعت هذه ال�سيا�سة في �سنة 2007 مو�سع التنفيذ، كما 
ُ
اأقرتها الحكومة اللبنانية للمرة الأولى، حين و

 ب�ساأن ا�ستك�ساف المواد البترولية وا�ستخراجها واإدارتها، 
ّ
�ساعدونا في �سوغ م�سروع القانون الذي اأُعد

اتفاقية  �سيغة  و�سع  في  المخت�سون  اأولئك  �ساعدنا  كذلك،   .2010 �سنة  في  ذلك  بعد  �سدر  والذي 

في  تفوز  اأن  يمكن  التي  الجهات  لبنان  مع  تعتمدها  اأن  الممكن  من  التي  وال�ستخراج  ال�ستك�ساف 

المجل�س  اإلى  وتر�سله  الحكومة  تتبّناه  اأن  الذي يجب  ال�سريبي  القانون  م�سروع  المزايدة، وفي �سوغ 

النيابي لدرا�سته واإقراره. هذا كله كان جزءاً من التعاون المثمر بين الدولتين، والذي كان من دون اأي 

تكلفة على لبنان، واأعتقد اأن من المفيد للبنان تعزيز التوا�سل مع النروج في هذا ال�ساأن.

ثانيًا: حتديد املنطقة االقت�سادية اخلال�سة للبنان

بالن�سبة اإلى لبنان وقبر�س فيما يتعلق بتحديد حدود المنطقة القت�سادية الخال�سة لكل منهما، فاإنه 

يجب تحديد الخط الو�سط بينهما، وهذا اأمر ي�سري في المبداأ بين اأي بلدين، ويكون بالتالي بموجب اتفاق 

حدوداً  له  لأن  ذاتها،  المنطقة  في  بلدين  مع  اآخر  بلد  يت�سارك  عندما  لكن  الو�سط.  الخط  وي�سمى  ثنائي، 

البلد  ي�سمل هذا  اأن  الخال�سة، يجب  المنطقة  التفاق على تحديد حدود  فاإن  البلدين،  م�ستركة مع هذين 

الثالث، وبالتالي ي�سبح اتفاقًا ثالثيًا، ول يمكن تحديد حدود تلك المنطقة اإّل بر�سى الأطراف الثالثة.
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الحدود  منطقة  اإلى  و�سلنا  عندما  لكن  قبر�س،  دولة  مع  الثنائية  حدوده  بتحديد  لبنان  قام  لقد 

الجنوبية، وكذلك منطقة الحدود ال�سمالية، ا�سطدمنا بعقبة اأننا ل ن�ستطيع اأن نحدد الحدود: ل ن�ستطيع 

التو�سل اإلى ما ي�سمى النقطة الثالثية مع اإ�سرائيل ما لم نجل�س معها، وفي ذلك عقبة كاأداء، كما اأننا، 

من جهة ثانية، تمنينا على الجانب ال�سوري اآنذاك البحث معنا لنتو�سل معًا اإلى اتفاق لتحديد الحدود، 

اأي تحديد النقطة الثالثية، لكن �سورية كانت وما زالت متحفظة، ول تريد توقيع اتفاق مع لبنان في 

هذا ال�ساأن، ولديها مطالب في لبنان في المنطقة ال�سمالية تتعدى الحدود التي ر�سمها لبنان منفرداً 

لحدود منطقته القت�سادية الخال�سة في �سمال لبنان.

لقد ا�سطررنا عندها ــ اأي خالل و�سع معالم الحدود ما بين لبنان وقبر�س ــ اإلى اأن نناأى م�سافة 

عن النقطة الثالثية في الجنوب، وكذلك عن النقطة الثالثية في ال�سمال، اأي بيننا وبين قبر�س و�سورية، 

و6   1 النقطتان  تحددت  الأ�سا�س،  هذا  على  وبناء  بالتالي،  المحتلة.  والأرا�سي  قبر�س  وبين  وبيننا 

بيننا وبين قبر�س في الجنوب وفي ال�سمال، اإلى اأن ي�سار اإلى اإيجاد �سيغة لتحديد النقطتين 23 في 

الجنوب و7 في ال�سمال.

طبعًا هذا العمل لم يكن عماًل قام به رئي�س الحكومة اللبنانية مع رئي�س الحكومة القبر�سية، واإنما 

يمثلون  اأ�سخا�س  ع�سرة  من  لجنة  تاألفت  لبنان  ففي  طرف.  كل  من  كثيرون  فيه  �سارك  عماًل  كان 

الأ�سغال  وزارة  الدفاع؛  وزارة  الخارجية؛  وزارة  وهي:  كلها،  المعنية  اللبنانية  والموؤ�س�سات  الوزارات 

اللجنة  تلك  قامت  الحكومة.  رئا�سة  النفط؛  من�ساآت  مدير  العلمية؛  للبحوث  الوطني  المجل�س  والنقل؛ 

تلك  من  النتهاء  وبعد  دولية،  واأبحاث  درا�سات  اإلى  وم�ستندة  معمقة،  درا�سات  على  بناء  بعملها 

اللجنة  اأع�ساء  جميع  وّقع  وقد  الوزراء،  مجل�س  واإلى  الحكومة  رئي�س  اإلى  تقريرها  قدمت  الدرا�سات 

م�سروع ذلك التفاق الذي جرى بين لبنان وقبر�س فيما يتعلق بالخط الو�سط.

 هذا التفاق الموّقع بين لبنان وقبر�س هو ذاته حرفيًا الذي وّقعته م�سر 
ّ

تجدر الإ�سارة اإلى اأن ن�س

وقبر�س معًا، وهو نف�سه الذي وّقعته قبر�س مع اإ�سرائيل.

وتجدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأن البند الثالث من هذا التفاق ين�س على اأن اأي طرف من الطرفين مجبر 

على تبليغ الطرف الآخر، وعلى اأن يت�ساور معه قبل اأن يوّقع اأي اتفاق مع طرف ثالث، الأمر الذي يعني 

اأنه كان على قبر�س، وقبل اأن توّقع مع اإ�سرائيل، اأن تت�ساور مع الجانب اللبناني فيما يتعلق بالنقطة 

23 التي هي النقطة الثالثية بين لبنان وقبر�س والأرا�سي المحتلة.

الحدود  بتحديد  مبا�سرة  قام  قبر�س،  مع  التفاقية  تلك  وّقع  وبعدما  لبنان  فاإن  اأي�سًا،  وللعلم 

ي�ستطيع  ل  لبنان  لأن  واحد،  طرف  من  وذلك  �سورية،  مع  وال�سمالية  المحتلة،  الأر�س  مع  الجنوبية 

بطبيعة الحال اأن يوّقع اتفاقية مع اإ�سرائيل، ولم يكن ممكنًا له توقيع اتفاقية التحديد مع �سورية التي 

كانت ترف�س، وما زالت حتى اليوم، توقيع اتفاق مع لبنان، بل اإنها اعتر�ست ول تزال تعتر�س على 

ما قام به لبنان من تحديد لحدود منطقته من طرف واحد. بعد ذلك قمنا مبا�سرة باإيداع الأمم المتحدة 

نتيجة ذلك التحديد.

المنفرد للبنان لحدود  التحديد  اإ�سرائيل قامت عقب ذلك بالعترا�س على  اأن  اإلى  اأي�سًا  اأ�سير هنا 

منطقته القت�سادية الخال�سة التي هي في الجنوب النقطة 23، كما اعتر�ست �سورية على النقطة 7 

التي حددها لبنان في ال�سمال.

توقيع  اإلى  وبادر  لبنان،  بالتفاق مع  الذي نكث  القبر�سي هو  الجانب  اأن  ذلك هو  بعد  ما جرى 

التفاقية  ن�س  بح�سب  ال�ساأن  هذا  في  اللبناني  الجانب  مع  يت�ساور  اأن  دون  من  اإ�سرائيل  مع  اتفاقية 

الموّقعة بين لبنان وقبر�س. وللحقيقة، التقيت لحقًا وزير الخارجية القبر�سي في قبر�س عندما كنت 
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زار  قبر�س  في  المعنيين  الم�سوؤولين  بع�س  اإن  اآنذاك  لي  وقال  هناك،  ندوة  في  للم�ساركة  زيارة  في 

اأولئك  واإن  اللبنانية،  الحكومة  ت�سكلت  قد  تكن  لم  وقت  وفي   ،2011 �سنة  بداية  في  ربما  لبنان، 

توقيع  اإلى  ا�سطروا  فاإنهم  وبالتالي  ر�سمي،  لبناني  باأي طرف  الجتماع  يتمكنوا من  لم  الم�سوؤولين 

التفاق مع اإ�سرائيل من دون ا�ست�سارة لبنان.

لكن هذا لي�س عذراً مقبوًل على الإطالق، فالت�ساور ملِزم لكال الفريقين، اأي لكل من لبنان وقبر�س، 

بمعنى اأن اأيًا منهما ل ي�ستطيع اأن يوّقع اأي اتفاق مع اأي طرف ثالث من دون الت�ساور مع الطرف الآخر 

قبل توقيع التفاق.

الإ�سكالية التي و�سلنا اإليها الآن، ول �سيما بعد النكوث القبر�سي، هي اأن هذا الأمر يجب اأن يكون 

بين  الحدود  لتحديد  الأف�سل  الطريقة  فاإن  اأُخرى،  جهة  ومن  ولبنان.  قبر�س  بين  مفاو�سات  محط 

الأطراف الثالثة في الجنوب هي العودة اإلى ال�ستعانة بالأمم المتحدة، ونحن ل نتع�سف في هذا الأمر، 

اإذ لي�س هناك اأي و�سيلة اأُخرى.

م�ساألة تحديد  توافق على  لإيجاد  �سعت  التي  المتحدة  الوليات  تقترحه  الذي  للدور  تقديرنا  ومع 

الحدود للمنطقة القت�سادية الخال�سة للبنان مع الأرا�سي المحتلة باقتراحها تق�سيم المنطقة ما بين 

 
2

للبنان و330 كم  
2

تقريبًا، على نحو يعطي 530 كم  
2

والنقطة 23، وم�ساحتها 860 كم النقطة 1 

الأمم  دور  تاأكيد  في  هو  المنطقي  والحل  الأمر،  هذا  تكتنف  عديدة  م�ساعب  هناك  فاإن  لإ�سرائيل، 

المتحدة في هذا الأمر. وفي هذا ال�ساأن، ن�ستطيع العودة اإلى القرار 1701 في بنده العا�سر الذي ين�س 

حدوده.  تحديد  عملية  في  ت�ساعده  اأن  المتحدة  الأمم  من  يطلب  اأن  في  للبنان  اإمكانًا  هناك  اأن  على 

فهم منه اأنه يعني الحدود البرية والبحرية اأي�سًا.
ُ
والقرار الأممي ل يحدد الحدود البرية فقط، بل ي

اآذار/مار�س  المتحدة في 29  لالأمم  العام  الأمين  اإلى  ر�سالة  اإر�سال  اإلى  �سخ�سيًا  اأنا  بادرت  وقد 

2014، متمنيًا عليه الم�ساعدة وال�ستعانة بما ين�س عليه البند العا�سر من القرار 1701، واأجريت اأكثر 

من ات�سال هاتفي ومبا�سر معه ومع نائبه، وما زال المو�سوع محط متابعة.

عالوة على ذلك، بادرت الحكومة اللبنانية لحقًا اإلى ت�سكيل لجان جديدة لدرا�سة ما تو�سلت اإليه 

و7،   23 النقطتين  وتحديد  القبر�سي  الجانب  مع  الو�سط  الخط  تحديد  في  �سابقًا  اللبنانية  الحكومة 

وكانت النتيجة اأن اللجان الجديدة التي األفتها الحكومة اللبنانية اأكدت النتائج التي كانت قد تو�سلت 

اإليها اللجنة الأولى بتحديد حدود هاتين النقطتين.

اأتوا  عندما  المح�سر  على  الموّقعين  الع�سرة  اللجان  اأع�ساء  اأن  اأوؤكد  المنبر،  هذا  ومن  هنا،  واأنا 

ل�ست�سارتي في لحظة اتخاذ القرار، وخ�سو�سًا فيما يتعلق بالنقطة 23، التزموا بالتعليمات المعطاة 

 ،)instructions to adopt the most aggressive approach( لهم باأن يكونوا جد متحفظين ومت�سددين

عندما يتعلق الأمر بتثبيت حدودنا الجنوبية.

ثالثًا: م�ساألة تقا�سم االإيرادات

.There are hundred ways to skin a cat :بالن�سبة اإلى هذا المو�سوع هناك مثل اإنجليزي يقول

المهم هنا هو الح�سيلة التي �ستاأخذها الدولة من قطاعها النفطي عند كل تلزيم لكل رقعة اأو بلوك. 

ل 
ّ

اأن نف�س بلبنان  واإحراجاتها، وعلينا فيما يتعلق  لها ظروفها وقوانينها  المبداأ كل دولة  فمن حيث 

point of indif�  الحل الذي يكون الأف�سل بالن�سبة اإلينا. ولقد تعلمنا در�سًا في علم القت�ساد ي�سمى

بين  الأجنبي  الم�ستثمر  لدى  الأمر  فيها  يت�ساوى  التي  النقطة  اإلى  الو�سول  نريد  اأننا  اأي   ،ference
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ال�ستمرار في اإبداء رغبته في ال�ستثمار، اأو اإرادة الن�سحاب من ال�ستثمار. لماذا؟ لأنه عند تلك النقطة 

يرى الم�ستثمر المحتمل محا�سن ال�ستمرار اأو العتذار، حين يرى اأن الأمر لم يعد مفيداً له. ونحن نريد 

الإيرادية  الم�سادر  لمجموع  الأكثر مردودية  تكون  التي  النقطة  اإلى  يو�سلنا  الذي  الحد  اإلى  الو�سول 

كلها، اأكان ذلك من الإتاوة )royalty(، اأم في الربح النفطي )profit petroleum(، اأم في ال�سريبة على 

الأرباح المحققة لدى الم�ستثمر.

علينا  وبالتالي  الأف�سل،  الإجمالي  الحل  تعطينا  �سمولية  بنظرة  الأمور  اإلى  ننظر  اأن  علينا  وهنا 

قراءة الأمور من هذه الزاوية، ل اأن نختار جانبًا من الجوانب ونقت�سر في المقارنة على هذا الجانب 

المعمول به ح�سراً في بلد اآخر، واإغفال الم�سادر الأُخرى المتوقعة من التفاق مع الم�ستثمر.

فمثاًل في النروج يقت�سرون في تح�سيل اإيراداتهم من قطاعهم النفطي على ال�سريبة على الأرباح، 

على  ال�سريبة  ب�ساأن  لدينا  مقترح  هو  ما  بين  نقارن  وعندما   .%75 تفوق  �سريبة  ن�سبة  ويطبقون 

قه النروج، نجد اأنها يمكن اأن تكون في لبنان مثاًل، 25%، وهنا �ستقوم القيامة 
ّ
الأرباح، وبين ما تطب

ق معدل �سريبة اأقل مقارنة بما هو معمول به في 
ّ
عندنا في لبنان باأن هناك غبنًا يلحق به، لأننا نطب

النروج، اأو في قبر�س، اأو في اإ�سرائيل مثاًل.

المقارنة هي مقاربة الكل مع الكل مع �سرورة الأخذ بعين العتبار اأي�سًا المخاطر في حال لم يكن 

down� )هناك نتائج م�سجعة بالن�سبة اإلى وجود احتياط بترولي ثابت في المنطقة العائدة اإلى لبنان 

side risks(. واأعتقد هنا اأن هذه المقاربة هي المقاربة ال�سحيحة التي يجب اتباعها، ولي�س اأي مقاربة 
الم�سادر  ومن  القطاع،  هذا  في  الم�ستثمر  هذا  مع  العالقة  من  المرتقبة  الإيرادات  �سلة  لتحديد  اأُخرى 

كافة.

 رابعًا: حتديد عدد الرُّقع )البلوكات( للمنطقة االقت�سادية اخلال�سة

 التي �سي�سار اإىل عر�سها للتلزمي ا�ستناداً اإىل دفرت

ال�رشوط لعمليات اال�ستك�ساف واال�ستخراج

قامت الهيئة الناظمة بتق�سيم المنطقة القت�سادية الخال�سة اإلى ع�سرة بلوكات، وذلك ا�ستناداً اإلى 

لبنان،  الأف�سل لظروف  التبريرات، وهي قد تكون  معايير معينة جرى تحديدها بناء على جملة من 

ولل�سروط المو�سوعة التي تحدد كيفية ا�سترجاع الدولة لأق�سام منها في فترات محددة. واإذا كان هناك 

بعر�س  تق�سي  المبداأ  حيث  من  الحكمة  فاإن   ،
ّ
اإلي وبالن�سبة  بها.  �ساحبها  فليتقدم  اأف�سل  اأفكار  من 

مجموعة ل يتعدى عددها ثالثة اأو اأربعة بلوكات للتلزيم، على اأّل ي�سار اإلى تلزيم اأكثر من بلوكين في 

 هنا اأن اأ�ستدرك واأقول اإنه نظراً اإلى طبيعة الأو�ساع اللبنانية، والميل لدى اللبنانيين 
ّ
البداية. لكن علي

اإلى تطييف اأو مذهبة اأي اأمر، فاإن من الأف�سل اأن ي�سار اإلى طرح البلوكات الع�سرة كلها للتلزيم، على 

الف�سلى  ال�سروط  �سوء  في  بلوكين  من  اأكثر  الأولى،  المرحلة  وفي  المح�سلة،  في  لبنان  يلّزم  اأّل 

المعرو�سة.

لقد حددت الهيئة الناظمة الأ�سباب التي دعتها اإلى ذلك، عالوة على اأ�سباب تكبير البلوكات، ومتى 

ت�ستعاد اأق�سام منها من طرف الدولة، لكن الأمر المهم اليوم هو اأن علينا اأن نعترف باأنه لي�س لدينا 

وب�سورة  القطاع،  هذا  م�سارات  على  ر 
ّ

وتب�س بحكمة  نتقدم  اأن  علينا  فاإن  وبالتالي،  وافية،  كفاءات 
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متوازية مع التقدم على �سعد توفر المهارات والخبرات وال�سوابط ال�سرورية لإدارة هذا القطاع. كذلك، 

الأ�سواق  اأن  اأي�سًا  ندرك  اأن  وعلينا  الالزمة،  الإدارية  القدرات  ول  المالية  الإمكانات  لدينا  لي�س  فاإنه 

متغيرة اإلى حد بعيد، وبالتالي، عندما نبداأ بم�ساألة التلزيم، فاإن علينا اأن نلجاأ اإلى الختيار بطريقة 

الأف�سل  من  يكون  ربما  اأنه  اأرى  واأُخرى.  منطقة  بين  المناطقية  اللبنانية  لالإحراجات  تجنبًا  واقعية 

عر�س المناطق الع�سر مرة واحدة، لكن مع عدم تلزيم اأكثر من منطقة اأو اثنتين، لأن ذلك �سيمنح لبنان 

ب�ساأن حجم  الحقيقة  ن 
ّ
يتبي واأن  القطاع،  هذا  في  معرفته  ومجالت  ومهاراته  لتطوير خبراته  الوقت 

الحتياط الموؤكد للعودة اإلى عر�س مناطق اأُخرى.

خام�سًا: م�ساألة اإن�ساء �رشكة النفط الوطنية

بالن�سبة اإلى هذا المو�سوع، اأقول مجدداً اإن لبنان بلد لي�س لديه اأي نموذج ناجح لالإدارة الر�سيدة 

فيما يتعلق باإدارة ال�ساأن العام، كي يتخذه معياراً يرتكز اإليه في تاأ�سي�س �سركة وطنية للنفط الآن. اأنا 

لكننا  اليوم،  قبل  البارحة  للنفط  وطنية  �سركة  لدينا  يكون  اأن  بقوة  اأريد  المبداأ،  حيث  ومن  �سخ�سيًا، 

لكن  موؤ�س�ساتيًا.  ول  ماليًا  ول  اإداريًا  ل  بذلك،  القيام  اإمكاننا  في  ولي�س  لذلك،  م�ستعدين  غير  حقيقة 

لناأخذ مثاًل، النروج كنموذج، اأو اأي بلد اآخر لم يكن لديه الخبرات، و�سنرى اأن النروج لجاأت اإلى تاأجيل 

الالزمة،  والإمكانات  والكفاءات  الخبرات  لديها  بات  التي  الفترة  اإلى  الوطنية  ال�سركة  اإن�ساء  عملية 

اأن  م�سلحته  ومن  يعتمد،  اأن  ي�ستطيع  لبنان  لديهم.  المتاحة  للم�ساحات  بالتدريج  التلزيم  واعتمدت 

يعتمد الأ�سلوب اإياه في التلزيم المتدرج، ويمكن بعد ذلك اأن ي�سار اإلى اإن�ساء �سركة وطنية في �سوء 

تطور وتنامي الخبرات والكفاءة الإدارية ال�سليمة والر�سيدة وتنامي القدرات المالية، ولذلك اأنا اأن�سح 

بعدم خو�س هذه المغامرة الآن.

�ساد�سًا: يف م�ساألة التنقيب واال�ستخراج من مناطق برّية

اأن  اً، فاإنه يجب التو�سيح 
ّ
فيما يتعلق باإ�سدار قانون خا�س جديد ي�سمل التنقيب وال�ستخراج بر

اأن  اأرى  ولذلك  بحراً.  وال�ستخراج  التنقيب  م�ساألة  اقت�سر على معالجة  الحالي حين �سدوره  القانون 

ي�سار اإلى تعديل القانون كي ي�سمل التنقيب وال�ستخراج من البر اأي�سًا، اإذ لي�س هناك م�سلحة في اأن 

الإدارة موجوداً، لأن  اإن كان مثل هذه  اً، هذا 
ّ
بر النفطية  المواد  اإدارة ثانية لإدارة قطاع  يكون هناك 

لبنان ل يملك الكفاءات ول الخبرات لو�سع اأجهزة جديدة من اأجل ال�ستك�ساف عبر البر، ولهذا فاإن من 

اً.
ّ
الأف�سل اأن ت�سمل الإدارة الحالية ال�ستك�ساف بحراً وبر

�سابعًا: ال�سندوق ال�سيادي

احتياط  بوجود  تاأكيدات  هناك  لي�س  اأنه  الجميع  لدى  وا�سحًا  ليكن  المو�سوع،  هذا  اإلى  بالن�سبة 

موؤكد للغاز في لبنان بعد، مع وجود موؤ�سرات جيدة اإلى ذلك، لكن هذا لي�س موؤكداً حتى الآن، ول يمكن 

لإن�ساء  المالي  الحتياط  هذا  بال�ستفادة من  لبنان  يبداأ  اأن  واإلى  كذلك،  الحفر.  اإّل من خالل  تاأكيده 

ال�سندوق ال�سيادي، فاإن ذلك لن يكون ممكنًا قبل �سبعة اأعوام تقريبًا من تاريخ ثبوت الحتياط الموؤكد 

)proven reserves(، وهو اأمر يتطلب الحفر في المرحلة الأولى كي يثبت لدينا هذا المو�سوع، وعندها 
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ن�ستطيع اأن نقول اإن لدينا احتياطًا، ون�ستطيع اأن ن�ستخرجه، لكن ا�ستخراجه �سيتطلب عدة اأعوام قبل 

اأ�سبابًا  نخترع  اأن  اليوم  علينا  لي�س  وبالتالي  الواردات،  تلك  من  ح�سته  بتح�سيل  لبنان  يبداأ  اأن 

لالختالف فيما بيننا. لنتفق اأنه يجب اأن يكون لدينا �سندوق �سيادي كما هو ثابت في ن�س القانون 

الموؤكد، وعندها  الأمر ريثما نتثبت من وجود الحتياط  الحالي، وبعدها لنهداأ قلياًل على �سعيد هذا 

يكون التوتر قد هداأ لدى جميع الفرقاء، وعادت الدولة لتثبت ح�سورها ودورها وهيبتها من اأجل �سبط 

هذا ال�سندوق ال�سيادي.

كت�سف بعد، في الوقت الذي يتعين علينا اأن نبداأ 
ُ
اليوم هناك خالفات ب�ساأن هذا القطاع الذي لم ي

بمو�سوع ال�ستك�ساف وال�ستخراج، وخ�سو�سًا اأن لدينا فترة زمنية ن�ستطيع خاللها اأن نطور كفاءاتنا 

لجميع  حق  هذا  طبعًا  كافة.  اللبنانيين  الفرقاء  بين  توافقًا  نحقق  اأن  وبالتالي  وخبراتنا،  ومعارفنا 

اللبنانيين اأن ي�ساهموا في التعبير عن اآرائهم ومواقفهم، لكن ل مبرر الآن لختراع خالف اإ�سافي بين 

اللبنانيين وقبل اأن نتثبت من وجود احتياط بترولي موؤكد.

ثامنًا: م�ساألة احلوكمة واالإف�ساح

لل�سناعات  ال�سفافية  ''مبادرة  هي  اأي�سًا،  لبنان  اإليها  ين�سم  اأن  وجوب  اأرى  اتفاقية  هناك 

 مو�سوع 
ُ

ال�ستخراجية'' )The Extractive Industries Transparency Initiative/EITI(. لقد ذكرت

الحوكمة وهو اأمر �سروري ومهم جداً، وبالتالي يجب الإ�سراع في اإقرار الن�سمام اإلى هذه التفاقية 

التي ت�سجع على ال�سفافية والإف�ساح في هذا القطاع النفطي.

)taxation law( تا�سعًا: القانون ال�رشيبي

اإلى هذا المو�سوع، فاإن معدلت ال�سريبة �ستكون حتمًا مختلفة عن ال�سريبة الموجودة  بالن�سبة 

 م�سروع قانون في �سنة 2013، واأنا 
ّ
حاليًا، يعني لي�س 15%. وكان وزير الطاقة والمياه قد اأر�سل اإلي

قدمت له اقتراحًا يتعلق بهذا المو�سوع كي تتحقق العدالة بين جميع ال�سركات التي يمكن اأن تتقدم، 

ولتت�ساوى جميعًا اأمام القانون فال يكون هناك تمييز بينها، ول�سيما لم�سلحة ال�سركات التي تنتمي 

اإلى دول وّقعت اتفاقيات تالفي الزدواج ال�سريبي مع لبنان.

اأردت اأن اأو�سح هذه النقاط الأ�سا�سية ب�ساأن تاريخ وواقع العالقة بيننا وبين النروج وباقي الدول، 

وقد عر�ست اأميركا الم�ساعدة وطرحت فكرة تقريبية هي 530 كيلومتراً مربعًا للبنان، و330 كيلومتراً 

مربعًا لإ�سرائيل، واأنا اأطرح فكرة تاأكيد دور الأمم المتحدة لتر�سيم هذه الحدود.

قعها وبلوكاتها على اأ�سا�س الخط اللبناني النقطة 23، وهي تطالب بالحدود من 
ُ
اإ�سرائيل وزعت ر

ع في عملية التو�سل اإلى اتفاق فيما بيننا، اأكان 
ّ
هذه النقطة، وبداأت بالتنقيب. وعلينا واجب اأن ن�سر

ذلك بقرار من مجل�س الوزراء بتوزيع هذه الرقع، اأوًل، اأم بالموافقة على ال�ستك�ساف والتنقيب واإر�سال 

القانون العائد اإلى �سرائب الدخل على ال�سركات البترولية، اإلى مجل�س النواب لإقراره، ثانيًا.

الحكومة،  دور  ياأخذ  اأن  اأراد  النواب  ومجل�س  فاعلة،  الحكومة  تكن  لم  الما�سية  الفترة  خالل 

فيما  الد�ستورية  الموؤ�س�سات  وتتعاون  ن�سابها  اإلى  الأمور  تعود  اأن  اأتمنى  الأمور.  �ساعت  وبالتالي 

كي  موقعها  اإلى  الد�ستورية  ال�سلطات  تعود  باأن  الجديدة  الحكومة  تاأليف  بعد  اليوم  اآمل  كما  بينها، 

ي�ستقيم العمل الد�ستوري والموؤ�س�ساتي في لبنان. 


