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متفرقات
التي يجري تسجيلها والتي ستستخدم
ف ��ي م��رح �ل��ة الح �ق��ة الس �ت �ح ��داث خ��رائ��ط
ث �ن ��ائ� �ي ��ة االب� � �ع � ��اد ل� �ت� �ك ��اوي ��ن ال �ص �خ ��ور
امل ��وج ��ودة ف��ي ب��اط��ن االرض ل�ت�ح�ل��ل من
قبل خبراء جيولوجيني ،والتي ستمكن
م��ن التحديد بشكل دقيق كميات النفط
وال �غ��از ال�ت��ي تختزنها ال�ت��رب��ة اللبنانية
واعماقها.
وكيل شركة سبكتروم ف��ي لبنان ج��ورج
قمر أك��د ل�ـ«األخ�ب��ار» ان نتائج املسح في
منطقة البترون تظهر ف��ي اواخ��ر الشهر
ال�ج��اري ،على ان تظهر نتائج املسح في
منطقة عاليه ف��ي منتصف شهر كانون
االول املقبل.
«امل�ه��م ان ال تتوقف اع�م��ال امل�س��ح البري
الن � ��ه س �ب��ق ل �ل �ش��رك��ة ان اوق � �ف ��ت ع�م�ل�ه��ا
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ،ل��ن اس�م�ي�ه��ا ،ب�ع��د تعرضها
مل�ض��اي�ق��ات» بحسب باسيل ال��ذي توجه
ال � ��ى م �م �ث��ل ش ��رك ��ة س� �ب� �ك� �ت ��روم ب��ال �ق��ول
«س�ت�ع�م�ل��ون ف��ي ال�ث�ل��ج وال �ب��رد ال �ق��ارس،
املهم ان ال يتوقف العمل».
ت �ع��رض ب��اس�ي��ل لحملة منظمة م��ن قبل
خ�ص��وم��ه ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال �ب��دء ف��ي عملية
امل� �س ��ح ال � �ب ��ري م ��ن دائ� ��رت� ��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة
ف��ي ال �ب �ت��رون ،ع�ل�م��ًا ان ش��رك��ة بريطانية
قامت بحفر بئر في منطقة عبرين شرق
البترون عام « .١٩٦٣اذا كان منطق هؤالء
«ع�ن��زة ول��و ط ��ارت» ف�لا مشكلة ،ن�ع��م ان��ا
ب��دأت من منطقتي وال مشكلة عندي في
ذلك على االط�لاق ،وعندما ينتهي املسح
س�ي�ت�ب�ين ان ج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
مشمولة» يقول باسيل.
ح�م�ل��ة ال �خ �ص��وم ل��ن ت �ت��وق��ف ع �ن��د مسح
ال� �ب� �ت ��رون ،س� �ي ��زار اب� ��ي خ �ل �ي��ل م�س�ت�ش��ار
ال ��وزي ��ر ب��اس �ي��ل ه ��و اب� ��ن م�ن�ط�ق��ة ع��ال�ي��ه
وم��رش��ح ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ع��ن ه��ذه
الدائرة .ففي فندق الصخرة في بحمدون
دع��ا اب��ي خليل ع��ددًا م��ن رؤس��اء بلديات
م �ن �ط �ق��ة ج � ��رد ع ��ال �ي ��ه ال� ��ذي� ��ن ك� ��ان� ��وا ف��ي
استقبال باسيل عارضني قضايا تتعلق
ببلداتهم ،من بئر املياه في املشرفة الى

ان� ��ارة ع�ين ال �ف��ردي��س ال ��ى س��د ع�ين داره.
جميع رؤس ��اء ال�ب�ل��دي��ات ال��ذي��ن ح�ض��روا
االج �ت �م��اع اث �ن��وا ع�ل��ى ال� ��دور ال ��ذي يقوم
به اب��ي خليل النماء املنطقة ،لكن الئحة
امل�ط��ال��ب ت �ط��ول .رد ب��اس�ي��ل ب��ال�ت��أك�ي��د ان
منطقة عاليه هي من اكثر املناطق التي
ح� ��ازت اه �ت �م��ام وزارة ال �ط��اق��ة ل �ك��ن ع��دم
وج��ود م��وازن��ة ه��و السبب ف��ي ع��دم اق��رار
العديد من املشاريع ،او تأخر تنفيذ عدد
آخ � ��ر ،ألن ف �س��خ ال �ع �ق��ود م ��ع امل�ت�ع�ه��دي��ن
يعني «تبخر» املشروع الستحالة اجراء
م�ن��اق�ص��ة ج��دي��دة ب ��دون وج ��ود م��وازن��ة.
موضوع السدود أخذ الحيز االوس��ع من
ال�ن�ق��اش ح�ي��ث ط��ال��ب ب��اس�ي��ل ب�ل��دي��ة عني
دارة ب ��أن ت �ص��در م��وق�ف��ًا واض �ح��ًا م��ؤي�دًا
الق ��ام ��ة ال �س��د ألن ه �ن��اك اع� �ت ��راض ��ًا ،ف��رد
رئيس البلدية م��ؤك�دًا ان املعترضني هم
ق�ل��ة وان اه��ال��ي ع�ين دارة ي��ري��دون اق��ام��ة

تظهر نتائج المسح
في منطقة عاليه في
منتصف شهر كانون
االول المقبل

ال �س��د ب��اس��رع وق� ��ت .رد ب��اس �ي��ل ب��ال�ق��ول
«س��وف اص��در بيانًا ح��ول س��د ع�ين دارة
وأنتظر ردود الفعل ،واذا كانت االصوات
امل��ؤي��دة للمشروع منخفضة ،فاعذروني
ل� ��ن اغ� ��ام� ��ر ب ��ال� �ب ��دء ب� ��امل � �ش� ��روع الواج � ��ه
اع �ت��راض��ات الح �ق��ًا ،واالم �ث �ل��ة ك�ث�ي��رة من
محطة الصرف الصحي في كفرحلدا الى
خط التوتر العالي في املنصورية الى سد
القيسماني وغيرها من املشاريع».

عودة الى الغاز والنفط ،لم ينس باسيل
شكر رؤساء البلديات الذين وافقوا على
اج��راء املسح البري في نطاقهم العقاري.
واض� ��اف« :ان �ن��ا ال �ي��وم ف��ي ال �خ��ط ال�ث��ان��ي
للنفط ،حيث يتم االنتقال من خط الى آخر
لنغطي معظم امل�ن��اط��ق اللبنانية حيث
نستكشف ع�ب��ر امل�س��ح ال �ب��ري إم�ك��ان�ي��ات
وج ��ود ال�ن�ف��ط وال �غ ��از ،وان �ن��ا م��وع��ودون
بظهور النتائج األولية قريبا لننظر الى
املؤشرات للتعمق أكثر بالدرس في حال
كانت ج�ي��دة ،وإذا ل��م تكن جيدة سنعلن
حقيقة املوضوع للرأي العام» ،الفتا الى
ان «املؤشرات جميعا تدعو الى التفاؤل».
وق��ال« :نتكلم اليوم عن البر ،بعد أن كنا
منذ ثالث سنوات تحدثنا عن البحر ،وفي
نفس اإلطار تريثنا ولم نعد املواطنني اال
بعد ان حصلنا على النتائج اإليجابية،
وف ��ي ك��ل ي ��وم ت� ��زداد ال�ن�ت��ائ��ج اإلي�ج��اب�ي��ة
أكثر فأكثر لكن هناك أشخاصا في البلد،
ال يريدوننا أن نستخرج ال نفطا وال غازا،
وب� � ��دأوا ب��ال�ت�ش�ك�ي��ك وس �ت �س �م �ع��ون ذل ��ك،
وان�ن��ي اق��ول ذل��ك حتى ي��رت��دع ه��ؤالء وال
يتكلموا ،لكنهم لن يسمعوا وسيتكلمون
وس �ت �س �م �ع ��ون أص � ��وات � ��ا م� ��ن ل �ب �ن��ان �ي�ين
يقولون مثال ان لبنان غير مؤهل وغير
جاهز كي يستخرج نفطا أو غازا ،وليس
لديه ال إدارة وال خبرة وال معرفة .وحول
الوساطة التي تقودها الواليات املتحدة
االميركية لالتفاق على الحدود البحرية
م��ع اس��رائ �ي��ل ،رد ب��اس�ي��ل ب��ال�ق��ول «ليس
خفيًا على احد ان هناك وساطة اميركية
وهناك تقارير ح��ول ع��دم قبول اسرائيل
ب� �ه ��ا ،االس� � � ��اس ان ن �ق �ب��ل ن� �ح ��ن ول �ي��س
اسرائيل».
وأك � ��د ب��اس �ي��ل ان� ��ه «ف� ��ي امل��رح �ل��ة األول� ��ى
تقوم شركات اجنبية بالتنقيب بإشراف
وإدارة ال��دول��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ل�ك��ن ب�خ�ب��رات
ه � � ��ذه ال� � �ش � ��رك � ��ات ،وم � � ��ع ال � ��وق � ��ت س �ي �ت��م
انشاء الشركة الوطنية اللبنانية لتقوم
بعمليات االس�ت�خ��راج وتعمل ف��ي لبنان
وفي الخارج».

مصارف

مبررات لخفض « »S&Pتصنيف لبنان؟
أي ّ
محمد وهبة
ل��م ي�ك��ن مفاجئًا خ�ف��ض وك��ال��ة «س�ت��ان��در
أند بورز» تصنيف لبنان للدين السيادي
بالعملة املحلية وب��ال��دوالر م��ن ( )Bإلى
( )B-ب �م �ق��دار م��ا ك��ان��ت م �ب� ّ�ررات��ه غ��ري�ب��ة.
ه��ذه النتيجة ال�ت��ي خ��رج��ت بها الوكالة
ال ت�ش�ب��ه ك�ث�ي�رًا ال��واق��ع ال ��ذي س��ردت��ه في
ّ
مبرراتها ب��ل لعلها مختلفة عنه بعدما
اس�ت�ب�ع��دت م�خ��اط��ر ع��دي��دة ق��د تستدعي
ّ
مثل هذا اإلج��راء .فهي قللت من املخاطر
السياسية واألم�ن�ي��ة ،ولهجتها مطمئنة
ل �ج �ه��ة امل �خ��اط��ر امل ��ال �ي ��ة .ك ��ل م ��ا ت�خ�ش��اه
الوكالة هو ارتفاع الدين العام إلى %126
م��ن الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي ،فهل يكفي
قلقها هذا لخفض التصنيف؟
ف ��ي األول م ��ن ت �ش��ري��ن ال �ث��ان��ي ،أص ��درت
وك��ال��ة «س �ت��ان��در أن ��د ب� ��ورز» ت �ق��ري �رًا عن
«الدين السيادي اللبناني الطويل األمد
بالعمالت األجنبية واملحلية» .وخلصت

الوكالة إلى خفض تصنيف لبنان وإبقاء
رؤيتها ملستقبل التصنيف «سلبية».
مل � ��اذا اآلن؟ مل � ��اذا ه� ��ذا ال �ت��وق �ي��ت؟ م ��ا هو
موقف باقي وك��االت التصنيف؟ م��ا ورد
ف��ي تقرير «س�ت��ان��در أن��د ب��ورز» ال يحمل
إجابات مقنعة ،على الصعيد االقتصادي
أو ال �س�ي��اس��ي؛ ف�ه��ي ت �ق��ول إن االق�ت�ص��اد
ال�ك�ل��ي ف��ي ل�ب�ن��ان ي�ش�ه��د ت��راج �ع��ًا بطيئًا
بوتيرة ثابتة .األزمة السورية هي مصدر
ال�ت��راج��ع م�ن��ذ مطلع ع��ام « 2011م��ا ّأدى
ّ
تضرر نسبة الدين إلى الناتج املحلي
إلى
اإلج �م��ال��ي ،وه� ��ذه ال�ن�س�ب��ة س�ت��رت�ف��ع من
 %116إلى .»%126
سياسيًا ،ت� ّ
�ذرع� ّ�ت ال��وك��ال��ة بما ق��ام حزب
�دخ�ل��ه امل�ب��اش��ر ف��ي س��وري��ا
ال �ل��ه «ل�ج�ه��ة ت� ّ
ودعمه لنظام بشار األسد»  ،وذكرت أيضًا
«اس �ت �م��رار ال�ع�ن��ف ع�ل��ى ج��ان�ب��ي ال�ح��دود
بني لبنان وسورياّ ،وتداعيات النازحني
ال �س��وري�ين ال ��ذي ي�م��ث�ل��ون رب ��ع املقيمني،
ّ
وأصبحوا يشكلون خطرًا ديموغرافيًا...

تصنيفات الدين العام في لبنان
وكالة التصنيف
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ّ
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ب��اإلض��اف��ة إل��ى استقالة حكومة ميقاتي
وعدم تأليف حكومة جديدة بعد».
هذا الكالم «السلبي» عن لبنان لم يترجم
الحقًا في باقي تقرير الوكالة .فهي ترى
أن وت�ي��رة األح ��داث ف��ي س��وري��ا «ل��م تدفع
ل �ب �ن��ان ن �ح��و ح� ��رب أه �ل �ي��ة» وت �ع �ت �ق��د أن
«نتيجة مثل الحرب األهلية غير مرغوبة
في لبنان بسبب ّ
قوة ميليشيا حزب الله
واه � ��داف ال�س�ي��اس�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة ،واح �ت��راف
الجيش اللبناني ،والجهود التي تقودها
ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي امل �ن��اط��ق لضمان
نسبة من االستقرار».
في املقابل ،تشير الوكالة إلى أن االقتصاد
ل��ن ي�ش�ه��د ت�ق�ل�ص��ًا ،ب��ل ت �ت��وق��ع أن ي�ك��ون
ال �ن �م��و ع �ن��د ح � ّ�د أق �ص��ى ن�س�ب�ت��ه  %2في
 ،2015وتلفت إلى أن «االقتصاد اللبناني
أبدى مقاومة لألزمات في الفترة املاضية
ونتوقع استمرار هذا األمر».
ماليًا ،ت��رى الوكالة أن التركيبة الحالية
ب�ي�ن ال ��دول ��ة ا ّل �ل �ب �ن��ان �ي��ة وم� �ص ��رف ل�ب�ن��ان
واملصارف توفر «حاجات الدولة اللبنانية
مل� ّ�دة سنتني ...ال��ودائ��ع مستمرة بالتدفق
إلى القطاع املصرفي وقياسًا إلى ضعف
االقتصاد فإن نمو الودائع يكفي لتمويل
حاجات الدولة والقطاع الخاص أيضًا».
وت �ش �ي��ر إل� ��ى أن امل� �ص ��ارف ت �ش �ت��ري دي��ن
ال��دول��ة مباشرة ،وف��ي  31آب  2013بلغت
ن�س�ب��ة ال��دي��ن ال�ح�ك��وم��ي  %21م��ن أص��ول
ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،م��ا يعني أن امل�ص��ارف
ت�ح�م��ل  %55م��ن ال��دي��ن ال �ع��ام ال�ح�ك��وم��ي.
كذلك ،تشتري املصارف شهادات اإلي��داع
ال � �ت ��ي ي� �ص ��دره ��ا م � �ص ��رف ل� �ب� �ن ��ان ال� ��ذي
يشتري ب��دوره سندات الدين الحكومية.
وقد بلغت نسبة شهادات اإليداع  %32من
األص ��ول امل�ص��رف�ي��ة ،فيما يحمل مصرف
لبنان  %32من الدين بالعملة اللبنانية.

األمم املتحدة :قلق بالغ من النزوح
نزار عبود
لبنان األخطر وضعًا في دائرة الدول املحيطة باألزمة السورية ،وهو يأتي على
رأس األولويات الدولية لجهة املحافظة على سالمه واستقراره ،حسب األمني
العام لألمم املتحدة ،بان كي مون ،الذي أعرب عن قلقه البالغ من تداعيات
النزوح املكثف من سوريا إلى لبنان والتوتر القائم داخله بسبب االنقسام
الحاصل.
بان كان يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البنك الدولي جيم
يونغ كيم .األخير أعرب عن أسفه لعدم حدوث استجابة سريعة للنداءات
تواكب حجم الكارثة السورية .وقال كيم إن البنك الدولي قدم أقصى ما يمكنه
من قروض للبنان الذي دفع غاليًا ثمن األزمة السورية ،وينتظر أن يدفع أكثر
على شكل تضاعف نسبة البطالة خالل عام .وقال« :نراقب الوضع عن كثب.
طلب األردنيون مساعدة وتمكنا من تقديمها بسرعة؛ ألن املجال كان يسمح
ماليًا بتقديم القرض .ولسوء الحظ ،لبنان بلغ أقصى حدود االستدانة معنا.
فنحن نشارك في الكثير من املشاريع هناك ،لكننا نشاطر قلق األمني العام
بأن املخصصات ال تتحرك بالسرعة املطلوبة».
وتطرق كيم إلى تقارير البنك األخيرة عن الحالة في لبنان ،وقال« :في
املعلومات التي كشفناها في تقريرنا أن اقتصاد لبنان مني بضربة بقيمة
 7.5مليارات دوالر من الخسائر جراء كرمهم في استقبال الالجئني.
وللمقارنة ،تدفق الالجئني إلى لبنان يعادل قدوم خمسني مليون الجئ إلى
الواليات املتحدة خالل وقت قصير .إنه عبء كبير يتحمله لبنان ...لذا نضم
صوتنا إلى األمني العام في الدعوة إلى عمل عاجل وتقديم دعم سخي ،وال
سيما إلى لبنان».
وقال كيم« :إننا نبذل ما بوسعنا ونمارس أقصى مجال من املرونة،
ومستعدون لتوسيع برامجنا بالتعاون مع الحكومات املانحة في مجاالت
التقديمات االجتماعية والصحة واالحتياجات اإلسكانية .لكننا نبقى قلقني
للغاية ونناشد االستجابة لنداء األمني العام بتقديم دعم سخي».
بدوره وجه األمني العام تحذيرات قوية من خطورة الوضع اللبناني ،مؤكدًا دعم
األمم املتحدة ملساعدة لبنان في املجالني االقتصادي والسياسي ،ومشددًا على
ضرورة تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن .وقال« :إن مؤتمر مجموعة الدعم
الذي عقده في أيلول بحضور الرئيس ميشال سليمان كان من أهم املؤتمرات
للدول املانحة .فلبنان هو من أكثر الدول تضررًا من األزمة السورية» .وأشار
إلى أن «الحكومة اللبنانية ال تستطيع تحمل ذلك؛ ألنه ال يخلق مشاكل
اقتصادية وحسب ،بل يشكل خطرًا أمنيًا أيضًا .ليس هناك حكومة رسمية
في لبنان ،هناك حكومة تصريف أعمال .لذا نأمل تشكيل الحكومة في أسرع
وقت ممكن».
وشدد بان على واجب املجتمع الدولي لكي يدعم الحكومة اللبنانية التي
تتحمل وجود ثلث الالجئني السوريني وحدها ،فيما الوضع األمني الداخلي
هش .وقال« :هناك توتر إثني داخل لبنان يبعث حاليًا على القلق إلى حد كبير.
لذلك نبذل جهدنا لحل هذه املسألة بالحوار السياسي الذي نرمي من خالله
إلى عقد مؤتمر جنيف خالل تشرين الثاني الحالي .والسالم واالستقرار في
لبنان هما على رأس األولويات ،لذلك نبحث الوضع بشكل مستمر ليس فقط
مع الحكومة اللبنانية ،بل أيضًا مع الفاعلني الرئيسيني في املنطقة».
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