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مقالة

العودة إلى نظام االمتيازات القديم ...بتروليًا []2 / 2
نقوال سركيس
من أعجب الظواهر في مسيرة البترول والغاز في لبنان أنها
انحرفت فجأة عن األسس السليمة التي وضعها القانون
ال ـب ـتــرولــي  ،2010/132لـتـسـيــر بـعـكــس ال ـس ـيــر ،وعـكــس
املنطق ،وعكس املصلحة الوطنية ،وعكس ّ
التطورات العاملية
ّ
املـشــار إليها فــي مقالتنا الـســابـقــة .هــذا االن ـحــراف تمثل
بشكل خاص في تزوير القانون البترولي عبر املادة  5من
املرسوم  2017/43التي ّ
نصت على عــدم مشاركة الدولة
في جولة التراخيص األولــى ،ما يعني بالعربية ّالفصحى
طرد الدولة برمتها من األنشطة البترولية ،كي تحل محلها
مصالح خــاصــة ،ومــن ثــم ان ـعــدام الـحــاجــة إلنـشــاء شركة
ّ
بترول وطنية! كما يعني التنكر لنظام تقاسم اإلنتاج ،الذي
ّ
نص عليه القانون البترولي في قفزة تقارب الخمسني سنة
إلى الوراء ،والعودة املقنعة إلى نظام االمتيازات القديم الذي
لم يعد يقبل به ّأي بلد في العالم.
من ّ
العملية لهذا التزوير ملبدأ أساسي
أهم وأخطر النتائج
ّ
ّ
يتم اكتشافه من بترول
من القانون أن حقوق ملكية كل ما ّ
وغــاز تعود للشركات العاملة في ظــل نظام االمتياز ،في
حني ّأنها تعود للدولة في نظام تقاسم اإلنتاج ،تـ ّ
ـوزع بني
الشركة الوطنية من جهة ،والشريك األجنبي عند تحميل
حصته على الناقالت من جهة ثانية.
وبما ّأن دفتر الشروط واملرسوم  2017/43قد ّ
نصا على
ّ
ُ
أن حقوق االستكشاف واإلنتاج ال تمنح إل إلى «شراكة
ت ـجــاريــة غـيــر مـنــدمـجــة» مــؤلـفــة م ــن ث ــاث ش ــرك ــات على
األقل من الشركات املؤهلة ،ونظرًا إلى عدم وجود شركة
بترول وطنية ،فـ ّ
ـإن حقوق هذه الشركة قد طــارت تلقائيًا
من االتفاقيتني اللتني تم التوقيع عليهما حول الرقعتني 4
و .9أما في حال تطبيق نظام تقاسم اإلنتاج ،وتخصيص
ً
ً
حصة  %40مـثــا للشركة الــوطـنـيــة ،وإذا اعتبرنا جــدال
أن قيمة مجموع ما يتم اكتشافه في الرقعتني  50مليار
دوالر ،فهذا يعني أن لبنان قد ارتكب «خطأ» (إذا شئنا
استعمال كلمة مهذبة) حرمان نفسه من حوالى  20مليار
دوالر ،أو ما يقارب ذلك ،حسب إعــادة نظر الشركات في
توقعاتها في حال وجود شركة وطنية كشريك.
ُ
وفي طليعة األساليب التي استعملت لتضليل اللبنانيني
ّ
ح ــول ه ــذه ال ـن ـقــاط ال ـجــوهــريــة ه ــو االدعـ ـ ــاء مـنــذ سـنــوات

ُ
بــأن السياسة البترولية املتبعة في لبنان مستوحاة من
ُ
«النموذج البترولي النروجي» .في حني أنها تناقض ّ
كليًا
تجربة النروج في هذا املجالّ ،
خاصة الدور املحوري الذي
لعبته الدولة النروجية والشركة الوطنية «ستاتويل» .وقد
ّتمت اإلشارة بالتفصيل إلى مختلف أوجه هذا التناقض
بني مسيرة البترول والغاز في البلدين ،في مقال نشره
فــي  20كــانــون الـثــانــي املــاضــي كــاتــب ه ــذه األس ـطــر في
«األخ ـب ــار» ،جــوابــا على مــا نـشــره الجيولوجي النروجي
من أصل عراقي السيد فاروق القاسم (األخبار تاريخ 13
كانون الثاني  )2018لتبرير كل ما ّتم في لبنان .في هذه
املناسبةّ ،
وجــه كاتب هــذه األسـطــر دعـ ّـوة للسيد القاسم
لحوار تلفزيوني علني وصريح ،أمام كل اللبنانيني ،حول
هذا املوضوع ،واألمــل بأن يأتي الجواب سريعًا على هذه
الدعوة.

ّ
الخوف كل الخوف أن نكون بين
البلدان التي ضربتها لعنة البترول

ل ـهــذه األسـ ـب ــاب ،يـمـكــن ال ـق ــول ّإن تـصـحـيــح االن ـحــرافــات
الـتــي حصلت ودرء املـخــاطــر الـتــي تـهـ ّـدد ال ـثــروة النفطية
املــوعــودة ،يستدعيان إس ــراع املجلس النيابي فــي إقــرار
اق ـتــراح «قــانــون شــركــة الـبـتــرول الوطنية اللبنانية» الــذي
ّقدم له .ومن أهم أهداف هذا القانون ما ّ
تنص عليه املادة
 11بالقول «للشركة خيار املشاركة في أنشطة اإلنتاج
من خالل االستثمار بطريقة «حق خيار شراء الحصة»
( )Back-in Rightsاملتبعة عامليًا ،وفقًا للبند األول من
املادة  6من قانون املوارد البترولية في املياه البحرية (رقم
 )2010/132وأحكام قانون املوارد البترولية في األراضي
الـلـبـنــانـيــة .وتـضـمــن ه ــذه الـطــريـقــة حـقــوق ال ــدول ــة بـشــراء
حصة مــن الحقول البترولية دون أن تساهم الــدولــة في
أي من التكاليف في مرحلة االستكشاف إلى حني تدفق

اإلي ــرادات األولــى من اإلنـتــاج» .أخيرًا تضيف نفس املــادة:
ً
شراء حصة» مستقبال في
«تمارس الشركة «حق خيار ُ
اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج املبرمة سابقًا قبل إنشاء
الشركة ،بعد التفاوض مع أصحاب الحقوق».
من جهة أخرى ،يمتاز مشروع القانون بإمكانية مشاركة
القطاع الخاص في رأسمال شركة البترول الوطنية ،ضمن
شــروط معينة ،في رأسمالها ،جنبًا إلى جنب مع القطاع
العام.
ومــن الطريف أن معارضي إنـشــاء شركة بـتــرول وطنية
لبنانية قد أطلقوا مؤخرًا حملة واسعة ،يرافقها التطبيل
والتزمير ،ليس فقط ضد إقرار مشروع قانون إنشاء هذه
الشركة ،بل أيضًا ضد ثالثة مشاريع قوانني نفطية أخرى
تتعلق باستثمار املوارد البترولية في األراضي اللبنانية،
ال ـص ـنــدوق ال ـس ـي ــادي ،وإن ـش ــاء مــديــريــة عــامــة لــأصــول
البترولية.
هــذه املـعــارضــة ،ال ـيــوم ،للقوانني النفطية امل ــذك ــورة ،وغـدًا
ربما ملبدأ وجود قوانني أو سلطة تشريعية ،ال تحتاج ّ
ألي
تعليق إذ إنها أقرب ما تكون إلى املزحة!...
يبقى أخيرًا السؤال عن أسباب هذا التمادي الالمحدود في
استباحة الثروة النفطية املوعودة ،وفي االستهتار بعقل
وكرامة اللبنانيني ،وفي التطاول على الدولة ومؤسساتها.
نفس الـجــواب على أسباب
الـجــواب على هــذا الـســؤال هــو ّ
ّ
مــا وصلنا إليه ومــا نعاني منه كــل يــوم مــن شتى أنــواع
الفساد ،بما في ذلــك العجز املتفاقم في الكهرباء واملــاء،
وت ـلــوث الـبـيـئــة ،وفـضــائــح الـنـفــايــات وامل ـح ــارق املسرطنة
واملكبات البحرية ،واستمرار نهب املال العام وما أدى إليه
من ارتفاع مديونية الدولة إلى مستويات أصبحت ّ
تهدد
بانهيار االقتصاد الوطني.
أمــا امل ــوال الجديد حــول اقترابنا مــن بــاب «ن ــادي البلدان
ّ
املنتجة للبترول» ،فيستحق مالحظتني .أوالهما ،أنه من
البديهيات أن أمنية كل لبناني هي أن يصبح بلده منتجًا
للبترول والغاز ،وأن يتم ذلك في أفضل الشروط املمكنة.
أما املالحظة الثانية ،فهي أن املوضوع ليس ّ
مجرد دخول
«ال ـن ــادي» بــل مكاننا املـمـكــن فــي ال ـنــادي امل ــذك ــور ،إذ إنّ
ّ
الخوف كل الخوف ،في ضوء ما شاهدناه حتى اليوم ،أن
نكون بني البلدان من نوع نيجيريا أو فنزويال أو أنغوال
التي ضربتها لعنة البترول.

مقال

ٌ
بؤس وكآبة في «العدلي»
رضوان مرتضى
أنــه أمــام كل هــذا الدعم الــذي ّ
يقدمه
مصرف لبنان للمصارف ،واألربــاح
التي قدمها لها على طبق من ذهب،
وص ــل ط ـمــع املـ ـص ــارف إل ــى مــرحـلــة
أنـ ـه ــا ل ـي ـســت م ـس ـت ـعــدة لـلـتـضـحـيــة
إلنهاء هذه املشكلة ،بل تريد افتعال
مشكلة لـجـنــي بـضـعــة م ـل ـيــارات من
الليرات على حساب املال العام.
السؤال الذي ال إجابة له حتى اآلن ال
يتعلق بهؤالء العالقني بني مصرف
ل ـب ـن ــان واملـ ـ ـص ـ ــارف ،ب ــل ّبــالـنـتـيـجــة
ّ
التي سيخلفها عدم ضخ املزيد من
الدعم للقروض السكنية ،إذ يتوقع
أن تنخفض أسعار الشقق السكنية
املـتــوسـطــة والـصـغـيــرة ،ويـتــو ّقــع أن
ي ـكــون ه ـنــاك امل ــزي ــد م ــن الـتـعــثــر في
ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري وفـ ــي ال ـق ـطــاعــات
املتممة له.
وي ـ ّ
ـردد املعنيون فــي مصرف لبنان
أن غ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ع ـ ــن وضـ ــع
س ـيــاســة إسـ ـك ــان ه ــو أصـ ــل مـشـكـلــة
ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة امل ــدع ــوم ــة ،إذ
ل ــم ي ـكــن أمـ ــام م ـصــرف ل ـب ـنــان ســوى
ً
الحلول بــدال مــن الحكومة فــي هذه
العملية انطالقًا من خلفيات نقدية.
لــذا ،إن انسحابه اليوم من مشروع
تـمــويــل ال ـقــروض املــدعــومــة ،يتعلق
ب ـه ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــات ح ـص ـرًا ،وب ــأن ــه ال
ي ــري ــد ت ـح ـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة االنـ ـف ــات
ف ــي الـ ـس ــوق ،ف ــي وق ــت ال ت ــري ــد فيه
الحكومة ّ
تحمل أي مسؤولية.

م ـ ـ ّـرت ع ـش ــر سـ ـن ــوات م ـن ــذ دخ ـل ــت قــاعــة
ّ
ّ
لكن شيئًا لم
املجلس العدلي ألول مــرةٌ ،
ّ
يتغير منذ ذلــك الحني .رتابة تتكرر في
كــل جـلـســة .ي ـتــوزع ع ـشــرات العسكريني
ّ
فــي أروق ــة قصر الـعــدل ومحيطه ،وكــأن
ً
حــدثــا جـلــا سيحصل ،لكنه ال يحصل.
ال شيء هنا سوى الهدوء .حتى الكلمات
تتشابه بني هذه الجدران .ينطقها ّ
«سيد
املجلس العدلي» بالطريقة نفسها التي
كان يفعلها سلفه.
عـ ـش ــر سـ ـ ـن ـ ــوات ،ك ــأنـ ـه ــا أمـ ـ ــس .ت ـب ـ ّـدل ــت
وجــوه القضاة ربـمــا ،أمــا هيئة «الهيئة
القضائية» فعلى حالها .اللباس نفسه
والـ ــوجـ ــوم ن ـف ـس ــه .ك ــذل ــك ت ـت ـك ــرر وج ــوه
املحامني هنا .حتى رداءة الصوت بفعل
الـ ـص ــدى ف ــي الـ ـق ــاع ــة ،ه ــي ه ـ ــي .يـجـهــد
الـحـضــور لـسـمــاعّ ال ـقــاضــي ،كـمــا يجهد
هــو لـفـهــم مــا يـتـلــفـظــون ب ــه .ه ـكــذا كانت
ال ـح ــال ف ــي أول م ــرة وال ت ـ ــزال .ال ــروت ــن
الـقــاتــل نفسه تـضــاف إلـيــه مسحة كآبة.
م ــن ي ـ ــدري ،ق ــد ي ـك ــون الـتـغـيـيــر الــوحـيــد
املنتظر في هــذه الجلسات غياب بعض
الـحــاضــريــن فــي جـلـســات الح ـقــة بسبب
ّ
يتغير.
الوفاة فقط .عداد السنوات وحده
أحد املحامني الحاضرين قارب الثمانني.
يقف بصعوبة ليخاطب القاضي بصوت
م ـت ـهـ ّـدج بــال ـكــاد ُي ـس ـمــع .الـشـيــخ الــوقــور
أح ــد وك ــاء املـغـيـبــن الـثــاثــة فــي جلسة
ق ـض ـيــة ت ـغ ـي ـيــب اإلم ـ ـ ــام ال ـس ـي ــد مــوســى
الـ ـص ــدرورفـ ـيـ ـقـ ـي ــه .م ـع ـظ ــم ال ـح ــاض ــري ــن
ي ــرت ــدون الـ ــزي األسـ ــود أو ب ــزة رسـمـيــة،

(مروان طحطح)

بــاسـتـثـنــاء ش ــاب أرب ـع ـي ـنــي ،يـجـلــس في
آخر القاعة .لم ينبس ببنت شفة ،سوى
أن ــه اق ـتــرب مـصــافـحــا قـبــل ب ــدء الجلسة.
هذا الشاب ،هو ابن أحد املغيبني الذين
يجتمع املـجـلــس ألجـلـهــم .لــم يـمــل زاهــر
ع ـبــاس ب ــدر ال ــدي ــن .أرب ـع ــون س ـنــة م ـ ّـرت
ع ـلــى تـغـيـيــب والـ ـ ــده م ــع اإلمـ ـ ــام ال ـصــدر
والـشـيــخ مـحـمــد يـعـقــوب ،لـكـنــه يحرص
ع ـلــى ح ـض ــور ج ـل ـســات امل ـحــاك ـمــة .وجــه
زاه ــر الـسـمــح يحمل الكثير مــن الـيــأس،
لكنه رغــم ذلــك يحمل نفسهّ إلــى محكمة
ُ
يعلم أنـهــا لــن ت ـقـ ّـدم أو تــؤخــر فــي كشف
مـصـيــر وال ـ ــده .مـحـكـمــة ل ــم تـعـتــرف بعد

ّ
القذافي ،ماذا ُيمكن أن ُت ّ
بمقتل ّ
قدم
معمر
له سوى تأجيل خلف تأجيل؟ لكنه ،رغم
ذلك ،يواظب على حضور جلساتها.
تحاول جاهدًا البحث عن ّ
تبد ٍل ما ،لكنك
عبثًا تفعل .بالصدفة تلتفت إلى وجوه
الـعـسـكــريــن املـكـلـفــن بــالـتـشــريـفــات في
املجلس العدلي .وحــدهــا ّ
تغيرت وجــوه
هـ ــؤالء .شـ ّـبــان يــافـعــون ي ـتــوزعــون يمنة
ويسرة بتوجيه من ضابط ترتفع نجمة
واحده على كتفهُ ،يقدمون السالح لهيئة
امل ـج ـل ــس ال ـع ــدل ــي وي ـن ـس ـح ـبــون ب ـهــدوء
ليحضر فوج آخر في الجلسة املقبلة.
ف ــي جـلـســة أم ــس ،أع ـلــن رئ ـيــس املجلس

ّ
ال ـ ـعـ ــدلـ ــي أن ـ ـ ـ ــه ي ـن ـت ـظ ــر ورود ت ـح ـق ـيــق
املحقق العدلي قبل استكمال املحاكمة
ف ــي ق ـض ـيــة الـ ـص ــدر ورف ـي ـق ـي ــه .املـجـلــس
ينتظر ورود تحقيقات املحقق العدلي
ف ــي قـضـيــة نــاهــز ع ـمــرهــا أرب ـع ــن سـنــة.
غـيــر أن أح ــد ال ــوك ــاء اس ـت ــأذن الـقــاضــي
ليطلب الترخيص إلرسال مذكرة لوزارة
ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة ع ــن طــريــق وزارتـ ــي
الـعــدل والـخــارجـيــة اللبنانيتني لــإفــادة
عن وفاة القذافي .وعليه ،قرر املجلس ّ
بت
الطلب الحـقــا فــي غــرفــة امل ــذاك ــرة ،وأرجــأ
الـجـلـســة إل ــى ال ـخــامــس وال ـع ـشــريــن من
أيــار ،لكن الحضور لفتوا نظر القاضي
إل ــى أن مــوعــد الجلسة امل ـحــدد ُيـصــادف
عيد املقاومة والتحرير .فعاد وأرجأها
إلى األول من حزيران املقبل.
ك ــذل ــك ش ـه ــد امل ـج ـل ــس الـ ـع ــدل ــي ان ـع ـقــاد
الجلسة األول ــى منذ وق ــوع جريمة قتل
املـســؤولــن الكتائبيني نـصــري مــارونــي
وسـلـيــم عــاصــي ف ــي نـيـســان ع ــام .2008
وق ـ ــد أرج ـ ـ ــأ امل ـج ـل ــس الـ ـع ــدل ــي ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي ج ــان ف ـهــد ،ال ــى  23آذار املقبل
جـلـســة مـحــاكـمــة املــدعــى عليهما طعمة
ذوق ـ ـ ــي وج ـ ــوزي ـ ــف ذوق ـ ـ ــي الـ ـف ــاري ــن مــن
وجــه العدالة بجرم القتل ،إلعـطــاء املهل
للمدعى عليهما .وحضر الجلسة املدعى
ع ـل ـي ـه ـمــا ف ــي املـ ـل ــف ع ـي ـنــه ولـ ـي ــد ذوق ــي
ون ـقــوال حـمـصــي ال ـل ــذان سـبــق أن أوقـفــا
بتهمة نقل الجناة وإخفائهم .وقد طالب
النائب إيلي ماروني (شقيق الضحية)
بـ«اإلسراع في اإلجراءات القانونية درءًا
إخفائها ،علمًا
لضياع األدلة أو محاولة
ّ
بأن هناك عددًا من الشهود قد توفوا».

