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مال وأسواق

لبنان ...االزدهار
في الحضيض
أن يشهد االزدهار في لبنان
تراجعًا قد ال يكون خبرًا
مفاجئًا في ظل األوضاع التي
تمر بها املنطقة وانعكاساتها
على البلد .لكن أن تكون الحرية
الشخصية التي لطاملا تغنى
بها اللبنانيون في أدنى املراتب
العاملية فهذا ما يثير املخاوف،
خصوصًا إذا قارناها مع اململكة
العربية والسعودية وايران التي
يتلهى اللبنانيون باإلضاءة على
واقع الحريات فيهما كنوع من
التفضيل بني محور وآخر.
فبموجب التصنيف السنوي
ملؤشر االزدهار لدول العالم
الذي ينشره مركز األبحاث
اللندني Legatum Institute
والذي يشمل  142دولة من حول
العالم ،والذي يتم احتسابه من
خالل استخدام أكثر من  89من
البيانات التي تضم معلومات عن
املؤشرات العامة كحجم الناتج
املحلي اإلجمالي وعدد العاملني
بداوم كامل وأرقام أخرى مهمة
مثل عدد خوادم اإلنترنت اآلمنة
أو إلى أية درجة يشعر السكان
بالراحة في حياتهم اليومية،
حيث ُت ّ
قسم هذه العوامل الى
عدد من املؤشرات الثانوية وهي:
االقتصاد ،مستوى وفرص
األعمال ،الحوكمة ،التعليم،
الصحة ،األمن ،الحرية الشخصية،
رأس املال االجتماعي .ووفقًا لهذا
املؤشر فإن اإلزدهار في لبنان
يحتاج الى االزدهار.
في عامي  2010و 2011ومن
اصل  110دول شملها التقرير
احتل لبنان املرتبة  84و 82على
التوالي في مؤشر االزدهار .مع
ارتفاع الدول املعنية بالتصنيف
ّ
الى  142دولة حل لبنان في عام
 2012في املرتبة  ،85فيما ترنح
بني املرتبتني  98و 101خالل
األعوام الثالثة املاضية ،محتفظًا
باملرتبة  98عامي  2013و،2015
ومتبوئًا املركز  101عام .2014
نظرة سريعة إلى املؤشرات
الثانوية ّ
تبي لنا املأساة التي
يعيشها لبنان .أسوأ األرقام التي
سجلها لبنان كانت على مستوى
رأس املال االجتماعي حيث حل
لبنان في املرتبة  123عامليًا،
وفي مؤشر الحرية الشخصية
الذي كان األدنى للبنان مقارنة
ّ
بجميع املؤشرات حل في املرتبة
 .124الحرية الشخصية منحت
السعودية املرتبة  110عامليًا
وإيران املرتبة  .131السجل
االشرف للبنان كان في مجال
الصحة مع حلوله في املرتبة 59
عامليًا ،يليها االقتصاد (املركز
 ،)71وفرص العمل (املركز ،)86
التعليم (املركز  ،)89األمن (املركز
 )99والحوكمة (املركز .)109
(األخبار)

نفط

ّأدى شراء الشركة البريطانية للغاز BRITISH
 GASحصة كبيرة في حقل أفروديت القبرصي،
واكتشاف حقل «زهر» (أكبر حقل غاز في العالم)
في مصر أخيرًا ،قرب نطاق قبرص البحري ،الى
عودة اهتمام الشركات العالمية بمنطقة حوض
البحر األبيض المتوسط .هذه التطورات تضع لبنان

أمام فرصة جدية قد ترفع من أسعار بلوكاته،
وتعيده إلى دائرة االهتمام مجددًا .ولكن ،رغم
هذه االكتشافات ،واالثباتات على اختزانه كميات
ضخمة من النفط ،ال ُ يزال لبنان غائبا عن الساحة
االقليمية ،في حين يفترض أن يكون معنيًا
بكل ما يحصل من حوله .السؤال المكرر :ماذا

غاز لبنان ...إسرائيل لن تنتظر
إيفون صعيبي
ف ــي وق ــت تـتـســابــق الـ ــدول االقليمية
على الـبــدء فــي عمليات التنقيب عن
الـنـفــط ،ورغ ــم ال ــدراس ــات الـتــي تؤكد
وجود كميات واعدة من النفط والغاز
ضمن الحدود اللبنانية ،لم يتم حتى
اآلن البناء على هــذه الــداتــا ،ووضــع
م ـن ـه ـج ـي ــة واضـ ـ ـح ـ ــة الس ـت ـث ـم ــاره ــا.
فيما يعمل الـعــدو االسرائيلي بحرًا
وب ـرًا الخـتـصــار املــراحــل واسـتـخــراج
ّ
يضيع فرصة
مــوارده البترولية ،وال
الغتصاب الثروات اللبنانية.
تبلغ مساحة االقـتـطــاع االسرائيلي
مــن البحر اللبناني  860كلم مربعًا
تـغـطــي م ـكــامــن واعـ ـ ــدة م ــن ال ـب ـتــرول
وال ـ ـغـ ــاز .وب ـح ـســب ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء،
اعـ ـتـ ـم ــد ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون لـ ـ ــدى تــرس ـيــم
الحدود البحرية طريقة ال ـ «جــي بي
أس» ،ف ـي ـمــا اع ـت ـم ــد اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
ألخ ـ ـ ــذ اإلحـ ـ ــداث ـ ـ ـيـ ـ ــات عـ ـل ــى األق ـ ـمـ ــار
االص ـط ـنــاع ـيــة .ول ــو حـصـلــت عملية
ال ـتــرس ـيــم بــال ـطــري ـقــة الــدق ـي ـقــة الـتــي
اعـتـمــدهــا لـبـنــان ولـيــس بحسب تلك
ال ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا اس ــرائـ ـي ــل ،لـكــانــت
ال ـب ـل ــوك ــات  8و 9و 10كــام ـلــة ضمن
الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وملـ ـ ــا تـمـكـنــت
اسرائيل بالتالي مــن اغتصاب جزء
كبير منها.
هــذا الخطأ ،بحسب خـبــراء نفطيني،
يتحمل مسؤوليته الجانب اللبناني
عندما وافــق قبل أع ــوام على طريقة
ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة .وب ــرغ ــم
م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة
تصحيح هــذا الخطأ وتقديم وثائق
اسرائيل رفضت
لألمم املتحدة ،اال ان ّ
متذرعة بــاالتـفــاق املــوقــع مــع قبرص
لترسيم ال ـحــدود .وبحسب الخبراء
أن ـف ـس ـه ــم ،مـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري اإلس ـ ـ ــراع
فــي اتـخــاذ كــل الـتــدابـيــر الــازمــة ملنع
اســرائـيــل مــن ســرقــة الـبـتــرول والـغــاز
م ــن املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الـخــالـصــة
العائدة للبنان ،والقيام باالجراءات
القانونية لبت االتفاقية مع قبرص،
إما بإبرامها أو بإلغائها ،والحرص
بــال ـتــالــي ع ـلــى ع ــدم ت ـعــريــض حـقــول

ال ـن ـف ــط الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـب ـنــان ال ـ ــى خـطــر
السرقة من الجانب االسرائيلي .كما
ينبغي على الحكومة اتخاذ التدابير
واالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ــازمـ ـ ــة السـ ـتـ ـع ــادة
الحدود البحرية الجنوبية املعلنة.

لبنان ال يزال سباقا
ي ـ ــؤك ـ ــد املـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـش ــرك ــة
 Petroservزي ـ ـ ــاد عـ ـب ــس أنـ ـ ــه «رغـ ــم
ال ـت ــأخ ـي ــر ف ــي اق ـ ـ ــرار امل ــرس ــوم ــن ،ال
ي ــزال لـبـنــان ســابـقــا لـكــل دول حــوض
املـ ـت ــوس ــط عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد االبـ ـ ـح ـ ــاث.
التأخير أعطانا وقتًا اضافيًا للتعمق
ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــات ،ول ـب ـن ــان ان ـت ـهــى من
املـســح ال ـبــري ،وي ــدرك أن لــديــه أجــود
أن ـ ـ ــواع الـ ـغ ــاز وب ـك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة فــي
البحر .ما حصل في مصر ،إلى جانب
تـطــورات قـبــرص ،يؤكد وقــوع لبنان
ضمن منطقة غنية بالنفط والـغــاز،
م ــا أدى إل ـ ــى رف ـ ــع أسـ ـع ــار ب ـلــوكــاتــه
ال ـب ـحـ ّ
ـريــة ،وأع ـ ــاد اه ـت ـمــام ال ـشــركــات
بـ ـع ــدم ــا أبـ ـع ــده ــا ت ــأخـ ـي ــر امل ــراسـ ـي ــم
والـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف االم ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
غ ـيــر امل ـس ـت ـقــرة» .وأوض ـ ــح أن ال ــدول
املحيطة بالحوض «تـقــوم بتحسني
قوانينها الضرائبية واملالية ناهيك
عــن أم ــوره ــا الـلــوجـسـتـيــة ،مــا يجعل
الشركات أكثر اهتمامًا باالستثمار
لــديـهــا نـظـرًا ال ــى ظــروفـهــا املـسـتـقــرة.
وإذا أراد ل ـب ـنــان اس ـت ـع ــادة اهـتـمــام
الـشــركــات سيكون عليه االستعجال
في إصــدار املراسيم .فهذا هو الوقت
املناسب ملتابعة االعمال التحضيرية
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـ ـثـ ــروات املــرتـقـبــة
لدينا بشكل صحيح».
ودعا عبس الى اقرار املرسومني «في
أسـ ــرع وق ــت مـمـكــن ،وال ـب ــدء بــاعـطــاء
التراخيص للشركات ال سيما في ظل
امكانية مساهمة شركات عاملية في
عمليات التنقيب واإلنتاج من حقلي
«كـ ــاريـ ــش» و»تـ ــانـ ــن» ال ـقــري ـبــن من
البلوكات  8و 9فــي املـيــاه اللبنانية،
ما يزيد من امكانية سرقة اسرائيل
ل ـل ـغ ــاز ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن خ ـ ــال ال ـح ـفــر
أفـقـيــا تـحــت مـيــاه امل ـتــوســط .تضاف
الـ ــى ذلـ ــك املـ ـف ــاوض ــات ال ـج ــاري ــة بني

يجب اعادة ترسيم
الحدود البحرية الجنوبية
وتقسيم البلوكات
 8و 9الى قسمين
وتلزيمها بالتراضي

إسرائيل وبعض الشركات االوروبية
لنقل ال ـغــاز اإلســرائـيـلــي والقبرصي
واملصري الــى اوروب ــا .لــذا ان لم نبدأ
في استخراج مواردنا في أسرع وقت،
فـسـتـكــون م ـعــرضــة ل ـخ ـطــريــن :االول
السرقة والثاني هو خسارة قيمتها،
اذ سنخسر زبوننا االساسي أوروبا.
ويـ ـكـ ـم ــن ال ـ ـحـ ــل االم ـ ـث ـ ــل ف ـ ــي اع ـ ـ ــادة
ترسيم الحدود البحرية في املنطقة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ع ـن ــده ــا ي ـم ـكــن تـقـسـيــم
الـب ـلــوكــات 8و 9ال ــى قـسـمــن وتـلــزيــم
ال ـق ـســم ال ـج ـنــوبــي مـنـهــا بــالـتــراضــي

مكامن الحقول النفطية في الحوض المشرقي للبحر المتوسط

إستثمار

 ...Atelier Du Mielطريق النحل يتحول استثمــ
رضا صوايا
«اب ـحــث عــن الـعـمــل ال ــذي تـحـبــه ،ولــن
املقولة
تعمل فــي حياتك أبـ ـدًا»! هــذه ّ
ال ـش ـه ـيــرة ،لـكــونـفــوشـيــوس ،تلخص
قصة ثالثة شبان لبنانيني ،قادمني
من عالم الهندسة ،قــرروا أن ّ
يحولوا
ش ـغ ـف ـهــم بــال ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ــى إس ـت ـث ـمــار
مربح وقصة نجاح.
لــم يـكــن امل ــال وال ـن ـجــاح هــدفـهـ ّـم بقدر
م ـ ــا ك ـ ــان ـ ــوا يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن ل ـ ـ ـ ــذة فــي
إسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ال ـط ـب ـي ـع ــة والـ ـت ــواص ــل
معها عن قرب .بدل أن يكونوا مجرد
ّ
متلقني لسحرها وجمالها ،أرادوا أن
يغوصوا في أعماقها ،ويكونوا جزءًا
ّ
من عطاءاتها حتى وجــدوا ضالتهم
في النحل وإنتاج العسل.
ع ـلــى خ ــاف ال ـعــديــد م ــن امل ـت ــاج ــر ،ال
يـبـيــع  Atelier Du Mielف ــي منطقة
األشرفية منتجًا فقط .السحر في هذا

املتجر أنــه ،إضــافــة الــى تقديمه أكثر
من  30صنفًا من العسل ،يبيع زبائنه
ق ـصــة ن ـجــاح بـ ــدأت م ــن ال ـص ـفــر ،ولــو
ُحـسـبــت منطقيًا العـتـبــرهــا كـثـيــرون
شبه مستحيلة.
لم يملك مؤسسو املتجر ،مارك أنطوان
بو ناصيف ورالف بو ناصيف وربيع
طرابلسي ،أي خبرة في عالم النحل
والـ ـعـ ـس ــل .ل ـك ـن ـهــم ،ت ـم ــام ــا كــالـنـحـلــة
املتنقلة مــن زه ــرة ال ــى زه ــرة ،لحقوا
بشغفهم ولــم يهابوا املخاطرة حتى
وصـلــوا الــى مــا ّوصـلــوا إلـيــه .إنـعــدام
الخبرة كان محفزًا لهم .أرادوا التغلب
عـلــى جهلهم وأن يتقنوا صنعتهم.
ك ـش ـف ــت ل ـه ــم أب ـح ــاث ـه ــم أن ال ـن ـظ ــري
يختلف عن العملي ،وأن تربية النحل
فــي لـبـنــان تفتقر فــي معظم األحـيــان
الـ ــى اإلحـ ـت ــرافـ ـي ــة ،وال ت ـع ــدو كــونـهــا
هـ ــوايـ ــة ل ـل ـع ــدي ــد مـ ــن م ــرب ــي ال ـن ـح ــل.
ول ـص ـق ــل م ـه ــارات ـه ــم واإلبـ ـتـ ـع ــاد عــن

مع بداية ،2015
وبأقل من سنة
ونصف سنة ،بدأ المتجر
ّ
يدر على مؤسسيه
أرباحًا بشكل الفت

العادات الخاطئة املتبعة من كثيرين
مــن املـ ّ
ـربــن فــي لـبـنــان ،ســافــر الشبان
ال ـث ــاث ــة الـ ــى فــرن ـســا ح ـيــث خـضـعــوا
ل ـ ـ ـ ــدورة تـ ــدريـ ــب م ـك ـث ـف ــة س ــاع ــدت ـه ــم
عـلــى إت ـقــان تــربـيــة الـنـحــل وف ــق أرقــى

املعايير .مــا يميز إنـتــاج Atelier Du
ُ
 Mielأن ــه يــرتـكــز عـلــى عملية تـعــرف
ب ــاإلرتـ ـح ــال امل ــوس ـم ــي ،وتـ ـق ــوم عـلــى
ن ـقــل خــايــا ال ـن ـحــل ع ـلــى مـ ــدار ال ـعــام
لتتبع األزه ــار املتفتحة بما يضمن
أن يـكــون العسل طبيعيًا  ،%100من
دون الحاجة الى إطعام النحل السكر
كما يفعل العديد من املربني .وطبيعة
لبنان تسعفهم في هذا املجال ،نظرًا
ال ـ ــى أن تـ ـن ــوع املـ ــواسـ ــم ي ـس ــاع ــد فــي
العثور على األزهــار على مدار العام.
يدير الشباب حوالي  1000خلية نحل
على امتداد لبنان .كانوا في االساس
ي ــدي ــرون  200خ ـل ـيــة ف ـق ــط ،وع ـنــدمــا
الحـظــوا أن البيع سيتخطى اإلنتاج
مــع بــدايــة  ،2015قــامــوا بتبني نحل
من نحالني ،واتفقوا معهم على مسار
معني على النحالت أن تسلكه ،وباتوا
ينتجون اليوم ما بني  15الى  20طنًا
من العسل.

