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تصحيح السياسة البترولية مجــلس النواب هو المسؤول
نقوال سركيس

خبير بتروليّ ،
مؤسس المركز العربي للدراسات
البترولية
مع مباشرة املجلس النيابي الجديد أعماله،
وبعد اإلع ــان عــن جولة ثانية فــي عــام 2019
ملنح حقوق االستكشاف واإلنتاج في املناطق
الـبـحــريــة ،يـبــرز الـتـســاؤل عــن ال ــدور الحيوي
لـلـسـلـطــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة ف ــي س ـيــاســة ال ـب ـتــرول
والـ ـغ ــاز ،أي ف ــي اس ـت ـث ـمــار ثـ ــروة يـمـكـنـهــا أن
تكون فرصة تاريخية لدفع عجلة االقتصاد
الــوط ـنــي ،كـمــا يمكنها أن تـكــون لـعـنــة ّ
دم ــرت
بلدان ّ
عدة أخرى.
ّ
هــذا الـتـســاؤل يـعــود لسببني ال يـقــل احدهما
أهمية عن اآلخــر .أولهما أن املجلس النيابي
هو السلطة التشريعية الوحيدة التي ّ
يخولها
الدستور رسم اإلطار القانوني املالئم لتأمني
املصلحة الـعــامــة ،بـمــا فــي ذل ــك تـحــديــد نظام
االسـتـثـمــار وشـ ــروط الـتـعــاطــي مــع الـشــركــات
املعنية فــي شكل يضمن تكافؤ املصالح بني
ال ـطــرفــن ،وأف ـضــل مـ ــردود اق ـت ـصــادي ومــالــي
م ـم ـكــن ل ـل ـب ـلــد امل ـض ـي ــف .أمـ ــا ال ـس ـب ــب ال ـثــانــي
فهو أن السلطة التشريعية هــي أعلى سلطة
رق ــاب ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،م ــا يـمـنـحـهــا م ـســؤول ـيــة
وواجــب متابعة تنفيذ القوانني واالتفاقيات
ال ـســاريــة وال ـتــأكــد م ــن مطابقتها
نـ ـص ــا وروحـ ـ ـ ـ ــا لـ ـحـ ـق ــوق وآم ـ ـ ــال
اللبنانيني.
لهذه األسباب ،تحرص املجالس
الـنـيــابـيــة فــي شـتــى أن ـحــاء العالم
ع ـل ــى م ـم ــارس ــة ص ــاح ـي ــات ـه ــا فــي
صناعة البترول والغاز ،سواء كان
ذلك في الواليات املتحدة األميركية
أو غيرها من الدول الصناعية أو في الدول
النامية .كذلك كانت هذه األسباب وراء إقدام
االتحاد العاملي للبرملانيني على معالجة هذا
املــوضــوع فــي مختلف دورات ــه ،وقــام بإنشاء
هيئة خاصة للتعاون بــن الــدول األعـضــاء،
أطلق عليها اسم املنظمة البرملانية العاملية
ملكافحة الـفـســاد فــي الـصـنــاعــة النفطية
( . )Gopacوت ـتــراوح الـتــدابـيــر التي
تـطـ ّـبـقـهــا ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
امل ـن ـظ ـمــة م ــن الـتـحـقـيــق

إلـ ــى امل ـحــاك ـمــة والـ ـقـ ـض ــاء ،مـ ـ ــرورًا بــامل ـســاء لــة
ّ
واملحاسبة وشتى العقوبات.
أمــا فــي لبنان ،فما حصل حتى الـيــوم هــو أن
دور املجلس النيابي قد اقتصر على إصــدار
قانون املوارد البترولية في املياه البحرية رقم
 2010/132تاريخ  ،2010/8/20تاله في أيلول/
سبتمبر  2017قانون ّ
مكمل خاص باألحكام
ّ
الضريبية املتعلقة باألنشطة البترولية .ومع
أن الـقــانــون األول ج ــاء مقتضبًا ،ولـكـنــه قــام،
لحسن الـحــظ ،على مـبــدأيــن أســاسـيــن لجهة
صالحيات ودور الدولة في استثمار البترول
ً
والغاز ،وهما :أوال ،حق ملكية الدولة لكامل
ثرواتها الطبيعية .وثانيًا ،استثمار الثروة
النفطية في إطار النظام املعروف بعقد تقاسم
اإلنـ ـت ــاج (Production Sharing Agreement
 )– PSAم ــع شــركــة ك ـبــرى مـتـخـ ّـصـصــة تملك
املؤهالت الفنية واملالية الالزمة.

ّ
ّ
موظفون ومستشارون يزورون القانون

ب ـع ــد ص ـ ـ ــدور الـ ـق ــان ــون الـ ـبـ ـت ــرول ــي وم ـل ـح ـقــه
الضريبي ،تم تجاهل مجلس الـنــواب ودوره
وص ــاح ـي ــات ــه ،ت ـشــري ـع ـيــة ك ــان ــت أم رق ــاب ـي ــة،
ً
ّ
تجاهال تامًا .وأصبحت وزارة الطاقة تتحكم
مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـب ــر ه ـي ـئــة إدارة ق ـط ــاع ال ـب ـت ــرول
التابعة لها ،بمعظم التدابير الخاصة
بالسياسة البترولية.
ال ــاف ــت ،أن الـهـيـئــة امل ــذك ــورة
ُمنحت ّ
حدًا عاليًا من املناعة
ّ
والحماية ،إذ إنها تتمتع
(ت ـح ــت إش ـ ــراف ال ــوزي ــر)
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــن املـ ــالـ ــي
واإلداري ،وال تـخـضــع
ألحـ ـك ــام الـ ـنـ ـظ ــام ال ـخ ــاص
ّ
املصدق
باملؤسسات العامة
ب ــامل ــرس ــوم رقـ ــم  ،4517كـمــا
ال ت ـخ ـضــع ل ـن ـظ ــام مـجـلــس
ال ـخ ــدم ــة امل ــدنـ ـي ــة .وع ـلــى
الرغم من أن ما يقارب
ن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء
م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس

إدارت ـه ــا الـسـتــة ال يملكون
أي ت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
عـ ـمـ ـلـ ـه ــا ،إال أن ن ـش ــاط ـه ــا
ي ـش ـمــل ك ــل أوجـ ـ ــه ص ـنــاعــة
الـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ـغـ ــاز ،ب ـم ــا فــي
ذلك القيام بأدوار متضاربة
وت ـ ـت ـ ـن ـ ــاف ـ ــى ب ـط ـب ـي ـع ـت ـه ــا
وتـتـعــارض فــي مــا بينها.
وهكذا ،نرى منذ سنوات،
ّ
أن هـ ـ ــذه ال ـه ـي ـئ ــة ت ـت ــول ــى
ّ
مهمة املستشار لدى الوزير
وال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،كما
تـلـعــب دور الـهـيـئــة الـنــاظـمــة
( )Regulatorامل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
ً ّ
يكون منفصال كليًا عــن املهام
األخرى .إضافة إلى دور املسؤول
عن التأهيل املسبق للشركات التي
تود الحصول على حقوق االستكشاف
واإلنـتــاج ،ثم دور املـفــاوض مع الشركات
نفسها على الشروط التقنية والقانونية
واملالية واالقتصادية والضريبية والبيئية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـ ــإبـ ـ ــرام اتـ ـف ــاقـ ـي ــات
استكشاف وإنتاج البترول والغاز.
ه ــذا الــوضــع ال ـســوريــالــي ،بـلــغ الـ ــذروة في
عملية تــزويــر للقانون البترولي ال مثيل
ل ـه ــا ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وذل ـ ــك ع ـب ــر أحـ ـك ــام أه ــم
م ــرس ــوم تـطـبـيـقــي ل ـل ـقــانــون ،2010/132
وهـ ــو املـ ــرسـ ــوم  ،2017/43الـ ـ ــذي وض ــع
مسودة اتفاقيات االستكشاف واإلنتاج
املــزمــع عقدها مــع الـشــركــات األجنبية،
وال ــذي يـتـضـ ّـمــن كــل ال ـشــروط الــازمــة
ً
لــذلــك .ف ـبــدال مــن أن يكتفي واضـعــو
مـشــروع هــذا املــرســوم «التطبيقي»
بـ ـت ــوضـ ـي ــح ب ـ ـعـ ــض الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ل ـت ـس ـه ـي ــل ت ـط ـب ـيــق
القانون ،نجد أنهم قاموا في
الـ ــواقـ ــع ب ـت ـجــاهــل امل ـب ــادئ
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي قـ ــام
عـلـيـهــا الـقــانــون
واالستعاضة

ّ
عنها بمفاهيم أخرى مناقضة لها ،ما يشكل
ع ـم ـل ـي ــة تـ ــزويـ ــر صـ ــارخـ ــة ت ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى عـكــس
إرادة املـشـتــرع ،وإل ــى عكس ش ــروط املصلحة
الوطنية.
مــا ســاعــد عـلــى تـمــريــر عـمـلـيــة ال ـتــزويــر هــذه،
ه ــو أن مـ ـش ــروع امل ــرس ــوم امل ــذك ــور ب ـقــي قـيــد
الكتمان التام طــوال ما يقارب ثــاث سنوات.
إذ اصطدم بممانعة حكومة تمام ســام ،ولم
تـتــم املــواف ـقــة عـلـيــه إال فــي  4كــانــون الـثــانــي/
يناير  ،2017في الجلسة األولى التي عقدتها
ال ـح ـكــومــة ال ـتــال ـيــة ،ع ـنــدمــا صـ ــادق ال ـ ــوزراء
ّ
على نصوص تتألف مــن مئات الصفحات
وت ـت ـضـ ّـمــن األحـ ـك ــام ال ـت ـق ـن ـيــة وال ـقــانــون ـيــة
واملــالـيــة واالقـتـصــاديــة والبيئية وغـيــرهــا،
مــن دون أن يـكــون لــديـهــم ال ـحـ ّـد األدن ــى من
الوقت الضروري ّ
ملجرد قراء تها ،ناهيك عن
ّ
التمعن بها ومناقشتها.

بضع كلمات ّ
غيرت كل شيء

ف ــي ط ـل ـي ـعــة املـ ـب ــادئ ال ـج ــوه ــري ــة ال ـتــي
ط ـ ــاولـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــزويـ ـ ــر ع ـ ـبـ ــر امل ـ ــرس ـ ــوم
ّ
املذكور ،املبادئ التي تتعلق بحقوق
مـلـكـيــة ال ــدول ــة ال ـح ـصــريــة ل ـل ـثــروات
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وحـ ـ ـق ـ ــوق الـ ـ ــدولـ ـ ــة فــي
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة مـ ـب ــاش ــرة فـ ــي األن ـش ـط ــة
البترولية .وهما املبدآن األساسيان
ّ
ال ـل ــذان ي ـشــكــان ال ـف ــارق الـجــوهــري
ّ
بني نظام تقاسم اإلنتاج ،الذي نص
عليه القانون ِ 2010/132مــن جهة،
ون ـ ـظـ ــام االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات ال ـق ــدي ـم ــة مــن
جهة ثانية .أي بني نظام استثمار
ّ
تـ ـ ـت ـ ــول ـ ــى ف ـ ـيـ ــه الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة م ـ ـمـ ــارسـ ــة
صالحياتها ومـســؤولـ ّـيــاتـهــا تجاه
ش ـع ـب ـهــا ،ونـ ـظ ــام آخـ ــر تـكـتـفــي فـيــه
ب ــدور امل ـت ـف ـ ّـرج ،ت ــارك ــة الـحـبــل على
غــاربــه لـلـشــركــات األجـنـبـيــة لتسرح
وتمرح وتدير الصناعة وفق هواها
ومصالحها.
ح ـصــل ال ـت ــزوي ــر ص ــراح ــة ع ـبــر بضع
كـلـمــات ّ
دس ــت فــي امل ــادة  5مــن املــرســوم
ّ
 ،2017/43الـ ـت ــي تـ ـن ــص ح ــرفـ ـي ــا عـلــى
أن ـ ــه «لـ ـي ــس لـ ـل ــدول ــة مـ ـش ــارك ــة فـ ــي دورة
الـ ـت ــراخـ ـي ــص األول ـ ـ ـ ـ ــى» .ب ـم ـع ـن ــى أوضـ ـ ــح،
ّ
ت ـنــكــرت الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة مل ــا ن ـ ّـص عليه

نظام تقاسم اإلنتاج
ُيعمل بهذا النظام حاليًا في أكثر
من  70بلدًا ،ومن أهم ميزاته أن
ّ
يتحمل وحده
الشريك األجنبي
كل أخطار مرحلة االستكشاف
وال ـت ـن ـق ـيــب ،ف ــي ح ــن أن ــه يحفظ
ل ـلــدولــة ح ـ ّـري ــة ال ــدخ ـ ًـول كـشــريــك
(بـنـسـبــة  %40م ـث ــا) ف ــي حــال
حصول اكتشاف بترول أو غاز
ّ
بكميات تجارية .في هذه الحال
يمكن الــدولــة أن تــدخــل كشريك
(عـ ـ ـ ـ ــادة عـ ـب ــر شـ ــركـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة)
وت ـس ـ ّـدد نـصـيـبـهــا م ــن الـنـفـقــات
الـســابـقــة تــدري ـجــا مــن ّ
حصتها
ّ
فــي أرب ــاح اإلنـتــاج ،ثــم مــا يترتب
عليها الحقًا من نفقات .وهذا ما
ّ
بحصة الدولة «املحمولة»
ُيعرف
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـشـ ــريـ ــك األجـ ـنـ ـب ــي
( .)Carried interestإضــافــة
إلــى ذلــك ،تتقاضى الــدولــة ،عينًا
أم نقدًا (وبغض النظر عن وجود
أو عـ ــدم وجـ ـ ــود أرب ـ ـ ـ ــاح) ،إتـ ــاوة
ُ
ثــابـتــة تـقـتـطــع مــن قـيـمــة اإلن ـتــاج
( )Royaltyوضريبة دخل على
أرب ــاح الـشــريــك األجـنـبــي ،عــاوة
على ضرائب ورسوم أخرى.
أنجل بوليغان ــ المكسيك

يشرح الكاتب كيف جرى تزوير القانون البترولي في لبنان،
واستبدال نظام تقاسم اإلنتاج بنظام ّاالمتيازات البائد،
وذلك بهدف طرد الدولة وتقليص حصتها بالمقارنة مع
المتوسطات العالمية .ويرى أن ال مناص من استعادة
صالحيات مجلس النواب ودوره لتصحيحّ االنحرافات
والعودة إلى المبادئ األساسية التي نص عليها القانون
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الـخــارج ،مثل شركة  ،Apex Gasالتي ّأسسها
أحـ ــد الـ ـت ـ ّـج ــار ف ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ ب ــرأسـ ـم ــال ال
يتجاوز  1,290دوالر أميركي ،بهدف الحصول
ً
على حقوق استكشاف ّ وإنتاج ،بدال من إنشاء
شركة نفط وطنية تمثل كل اللبنانيني! أعرب
التاجر املــذكــور عــن امتنانه وتـقــديــره ،وصــار
ّ
الذين
ـوزع األوسـمــة على صــدور املسؤولني
ّ
يـ ّ
تـفــضـلــوا ومـنـحــوه الـتــأهـيــل املـسـبــق ،أي حــق
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى  %10ع ـل ــى األق ـ ــل م ــن مـلـكـيــة
في كل رقعة يشارك فيها إلى
البترول والغازّ ،
جــانــب شــركــة مـشــغـلــة .وع ـنــدمــا افـتـضــح هــذا
ّ
التصرف عبر وسائل اإلعــام ونشرت أسماء
الفاعلني ،لجأ املـســؤولــون إلــى شركة روسية
ّ
(ه ـنــاك شـكــوك حــول ـهــا) ،لـتـحــل مـحــل الـشــركــة
الــوط ـن ـيــة ،لـتـكــون شــريـكــا ف ــي أول اتـفــاقـيـتــن
أق ـ ّـرت ــا م ــع شــرك ـتــي ت ــوت ــال ال ـفــرن ـس ـيــة وأي ـنــي
اإليطالية.
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القانون لجهة حقوق ملكية الــدولــة للثروات
الـطـبـيـعـيــة وح ـقــوق ـهــا ف ــي امل ـش ــارك ــة الـفـعـلـيــة
فــي صـنــاعــة ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز .وبـمـعـنــى أكـثــر
وض ــوح ــا ،أص ـب ــح ل ـب ـن ــان ال ـب ـل ــد ال ــوح ـي ــد فــي
ال ـع ــال ــم ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ـق ـف ــزة ألك ـث ــر م ــن نـصــف
قــرن إلــى الــوراء ،ويعود إلــى نظام االمتيازات
القديمة ،التي عانت منها كل الــدول النامية،
قـبــل أن تـلـجــأ إل ــى ال ـتــأم ـيــم ،وتـسـتـعـيــض عن
ن ـظــام االم ـت ـي ــازات بـنـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج أو
بنظام االسـتـثـمــار الــوطـنــي املـبــاشــر ،كما هي
الحال في الدول العربية وغيرها في كل أنحاء
املعمورة.
ه ـ ــذا الـ ـت ــزوي ــر لـ ـلـ ـق ــان ــون ،وه ـ ـ ــذا االس ـت ـه ـت ــار
بحقوق اللبنانيني وعقولهم ،لم يكن ليحصل
لو أن املجلس النيابي السابق (ال سيما لجنة
ّ
وتحمل مسؤولياته
الطاقة) قام بصالحياته
على صعيد فرض الشفافية ومراقبة تطبيق
القانون.
يـعـتـبــر ال ـب ـع ــض ،ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،أن املـجـلــس
الـ ـنـ ـي ــاب ــي ّف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ه ـ ــو مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد ف ــول ـك ـل ــور
ّ
ّ
بـلــدي .يـحــق لـقــلــة مــن مــوظـفــي وزارة الـطــاقــة،
وم ـس ـت ـشــاري ـهــم م ـج ـهــولــي ال ـه ــوي ــة ،ال ـتــاعــب
بالقوانني التي يصدرها الـنــواب وتشويهها
على هواهم ووفق مصالح من وضعهم حيث
هم.
ماذا كانت النتيجة؟ انعدمت الشفافية وانعدم
أي نقاش داخــل املجلس النيابي أو خارجه،
خــافــا ملــا يحصل فــي دول أخ ــرى ،كالنرويج
وإســرائ ـيــل ومــالـيــزيــا وم ـصــر وغ ـيــرهــا .رافــق
ذلك ،انحرافات وتصرفات ليس أقلها تعطيل
دور ال ــدول ــة فــي الـصـنــاعــة الـنـفـطـيــة ،وتــأهـيــل
شركات وهمية تم تسجيلها في لبنان أو في

الحقيقة التي
ال ّ
تتحمل التأويل
إن اتفاقيتي االستكشاف واإلنتاج
فــي الــرقـعـتــن الــرقــم  4وال ــرق ــم ،9
ت ـس ـت ـن ــدان ف ــي مـقــدمـتـيـهـمــا إل ــى
نـ ـ ّـصـ ــن ت ـ ـت ـ ـضـ ــارب أح ـك ــام ـه ـم ــا
األساسية الواحد مع اآلخر ،وهما
الـ ـق ــان ــون ال ـب ـت ــرول ــي 2010/132
م ــن ج ـه ــة ،واملـ ــرسـ ــوم 3017/43
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .ه ـ ــذه ً األحـ ـك ــام
امل ـت ـن ــاق ـض ــة ،ت ـع ــود أوال لـحـقــوق
ملكية الــدولــة على الـبـتــرول /الغاز
امل ـك ـت ـش ــف (وهـ ـ ـ ــي ح ـ ـقـ ــوق ن ـ ّـص
عليها ال ـق ّــانــون ص ــراح ــة ،قـبــل أن
ّ
تتبخر كليًا عبر تزوير املرسوم
ّ
وت ـنــكــره لـنـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج).
وت ـعــود ثــانـيــا ملـشــاركــة الــدولــة في
ّ
األنشطة البترولية (والتي يؤكدها
القانون صراحة وتنفيها املــادة 5
مــن املــرســوم بكلمات صريحة!).
تـ ـ ـض ـ ــارب هـ ـ ــام آخـ ـ ــر ي ـك ـم ــن فــي
كــون القانون ّ
يميز ،ككل القوانني
البترولية فــي الـعــالــم ،بــن رخصة
االستكشاف واتفاقية اإلنتاج ،في
حني أن املرسوم  2017/43قد دمج
كل هذه املراحل في اتفاقية واحدة
ّ
تمتد على قرابة  40عامًا.

أسئلة إلى وزير الطاقة

ّ هي النسبة القصوى ّ
لحصة الدولة اللبنانية الكلية
في أحسن الحاالت
من أرباح النفط والغاز
في المياه اللبنانية
في حين
ّ
المعدل
يتراوح
بين  %65و%85
عشرات البلدان
في
ّ
التي تبنت
نظام تقاسم اإلنتاج

هي النسبة السنوية
السترداد النفقات
التي ُمنحت للشركات
النفطية في لبنان
فيما ّ
الحد األقصى
ُ
المعتمد عالميًا
ال يتجاوز %50

مزاعم الشفافية

ال شـ ّـك أن أفـضــل تعبير عــن انـعــدام الشفافية
جاء على لسان رئيس لجنة األشغال والطاقة
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـس ــاب ــق ،ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـق ـبــانــي،
عندما قال في أيلول « :2016إن أسوأ ما تشكو
م ـنــه س ـيــاســة ال ـب ـت ــرول والـ ـغ ــاز ه ــو الـتـعـتـيــم
ّ
وال ـت ـكــتــم عـلــى مــا ي ـجــري ،بـمــا فــي ذل ــك تـجــاه
ّ
ّ
السادة النواب الذين لم يتمكنوا حتى اآلن من
االطـ ــاع عـلــى ن ـصــوص م ـشــروعــي مــرســومــن
قيد البحث في مجلس الوزراء ،وهي مراسيم
تطبيقية لقانون أصــدره مجلس الـنــواب .إنه
لوضع معيب ومخجل»! .هذا الكالم ،الصادر
عـلــى ل ـســان رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنـيــابـيــة املعنية،
يكفي لدحض تصريحات وزيــر الطاقة ،الذي
قال أكثر من مرة« :إن شفافية سياسة البترول
والـ ـغ ــاز ف ــي ل ـب ـنــان ه ــي األف ـض ــل واألرقـ ـ ــى في
الـعــالــم» .فــي الــواقــع ،لــم يـقـ ّـدم وزيــر الطاقة أي
دليل على شفافية هذه السياسة سوى مزاعم
ّ
عــن طـلــب لـبـنــان االنـتـســاب ملـنــظـمــة الشفافية
ف ــي ال ـص ـنــاعــات االس ـت ـخــراج ـيــة (Extractive
.) Industries Transparency Initiative – EITI
طبعًا ،من دون أن يوضح هذا الوزير أن تقديم
ّ
طلب االنتساب للمنظمة املذكورة ال يعني أن
لبنان قد أصبح عضوًا فيها أو أنه يلزمها بأي
شيء .فقبول انتساب أي عضو جديد يستلزم
ّ
س ـنــوات ،تـقــوم خاللها املنظمة بالتحقيقات
ّ
الــازمــة للتأكد من أن طالب االنتساب يلتزم
ً
فعال باملعايير والشروط املطلوبة.
من املذهل أن لجنة الطاقة النيابية لم ّ
تحرك
ســاكـنــا ،عـلــى الــرغــم مــن تـصــريـحــات رئيسها
(حـيـنـهــا) .وهــي لــم تعترض مــرة واح ــدة على
ّ
تـ ـص ـ ّـرف ــات وتـ ـ ـج ـ ــاوزات ب ـع ــض امل ــوظـ ـف ــن .مــا
ّأدى إل ــى تـعـطـيــل كــامــل لـصــاحـيــات املجلس
الـنـيــابــي الــرقــاب ـيــةّ ،
وأدى ه ــذا الـتـعـطـيــل إلــى
ّ
ف ــرض ش ــروط ُمـجـحـفــة كــأمــر واقـ ــع ،كـمــا أدى
إلى اتخاذ هذه الشروط كأساس لتوقيع أول
ّ
ات ـفــاق ـي ـتــن لــاس ـت ـك ـشــاف واإلنـ ـت ــاج تـغــطـيــان
الرقعتني الرقم  4والرقم .9

ال مناص من تفعيل دور النواب
أن تـفـعـيــل صــاحـيــات وم ـســؤول ـيــات املجلس
ال ـن ـيــابــي ق ــد أص ـب ــح ض ـ ــرورة ال ب ــدي ــل عـنـهــا،
ت ـفــرض ـهــا اس ـت ـح ـق ــاق ــات عـ ـ ـ ّـدة ،ف ــي طـلـيـعـتـهــا
اإلعــان الرسمي عن إطــاق دورة جديدة ،في
الـعــام املـقـبــل ،ملنح حـقــوق استكشاف وإنـتــاج
ف ــي امل ـنــاطــق ال ـب ـحــريــة .ف ـهــل سـيـتــم ذل ــك على
أســاس الـتـجــاوزات واالنـحــرافــات التي رافقت
ال ـ ـ ـ ــدورة األول ـ ـ ـ ــى ،ال س ـ ّـي ـم ــا ل ـج ـه ــة اس ـت ـم ــرار
تـعـطـيــل دور ال ــدول ــة واإلبـ ـق ــاء ع ـلــى الـتــأهـيــل
امل ـس ـب ــق ل ـش ــرك ــات ص ــوري ــة ي ـخ ـت ـبــئ وراء ه ـ ــا
بـعــض ب ــارون ــات الـسـيــاســة ومـحـتــرفــي الـكــذب
والتضليل والعموالت ونهب املال العام؟
ّأمــا االستحقاق الثاني الــذي يكمل األول ،هو

ّ
البت بأربعة مشاريع واقتراحات
اإلسراع في
ق ــوان ــن ب ـت ــرول ـي ــة ،ق ـي ــد ال ـب ـح ــث ف ــي ال ـل ـجــان
ّ
املتخصصة .وفي طليعتها مشروع
البرملانية
قــانــون إنـشــاء شركة نفط وطنية ،تـشــارك في
األنشطة البترولية والغازية جنبًا إلى جنب
م ــع واحـ ــدة أو اثـنـتــن م ــن ال ـشــركــات الـعــاملـيــة
الـكـبــرى ،فــي إطــار نـظــام تقاسم اإلنـتــاج الــذي
ّ
نص عليه القانون.
ي ـ ّـدع ــي ب ـعــض امل ـس ــؤول ــن أن إن ـش ــاء ال ـشــركــة
الــوط ـن ـيــة ال يـمـكــن أن ي ـتــم إال ب ـعــد اكـتـشــاف
الـبـتــرول والـغــاز ّ
بكميات تـجــاريــة ،وهــذا قول
ه ـ ـ ــراء ،ال ي ـم ـكــن أن ي ـص ــدر إال ع ــن ج ـه ـلــة أو
ّ
ّ
ً
جدال أنه ال ّ
بد
مضللني .ألنه ،حتى إذا سلمنا
لسبب أو آلخــر مــن انـتـظــار حـصــول اكتشاف
تجاري ،فهذا ال يمنع على اإلطالق من تضمني
االتفاقيات املبرمة مع الشركات األجنبية بندًا
ي ـن ـ ّـص ع ـلــى أن ــه ي ـحــق ل ـل ــدول ــة ،أو لـشــركـتـهــا
الوطنية ،الــدخــول كشريك بنسبة ّ
معينة في
حال التوصل إلى مثل هذا االكتشاف.
نعم ،من خــال بند من بضع كلمات ال يكلف
ل ـب ـن ــان دوالرًا واحـ ـ ـ ـ ـدًا ،ي ـم ـك ــن ح ـف ــظ ح ـقــوق
الــدولــة ،وتـفــادي خـســارة مـلـيــارات ال ــدوالرات.
ّأمـ ـ ــا ال ـح ـم ــاق ــة ،ف ـه ــي الـ ـت ــي ت ــم ارت ـك ــاب ـه ــا فــي
االت ـف ــاق ـي ـت ــن ال ـس ــاب ـق ـت ــن ع ـل ــى ال ــرق ـع ـت ــن 4
و ،9عـبــر حــرمــان ال ــدول ــة مــن أي حــق لـهــا في
املشاركة.
إن إنشاء شركة نفط وطنية هو أمر أكثر من
ض ــروري ،ليس فقط فــي مرحلة االستكشاف
واإلنتاج ،بل أيضًا في سائر مراحل الصناعة
كالنقل والتكرير والتوزيع والبتروكيمياء.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ق ــد تـ ـك ــون شـ ـ ــؤون ص ـن ــاع ــة ال ـب ـت ــرول
والغاز ليست من اختصاص غالبية النواب،
ل ــذل ــك م ــن امل ـف ـي ــد والـ ـ ـض ـ ــروري أن ي ـسـتــأنــس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بـ ــرأي واح ـ ــدة أو أك ـث ــر من
ّ
املنظمات الدولية املتابعة لهذا املــوضــوع ،ال
ّ
سـ ّـيـمــا مــا يتعلق بــالـتــدابـيــر الــازمــة ملكافحة
الفساد في الصناعة النفطية ،وتوفير الشرح
لـلـمـعـنـيــن ف ــي ل ـب ـنــان حـ ــول الـ ـف ــرق ال ـشــاســع
بــن نظام تقاسم اإلنـتــاج ونـظــام االمـتـيــازات،
والـ ـف ــرق ب ــن وجـ ــود ال ــدول ــة وعـ ــدم وج ــوده ــا
فــي األنـشـطــة البترولية ،والـفــرق بــن سياسة
بترولية تستهدف مصلحة املواطنني وأخرى
تمليها سرقة املال العام.
حــان الوقت لوضع حـ ّـد لالنحرافات الكارثية
ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت حـ ـت ــى اآلن .وحـ ـ ـ ــده امل ـج ـلــس
دون س ــواه ،يمكنه الـقـيــام بهذا
الـنـيــابــي ،مــن ّ
الـ ـ ــدور ك ــي ي ـت ـجــنــب ال ـل ـب ـنــان ـيــون أن ي ـت ـحـ ّـول
استثمار البترول والغاز إلى كارثة اقتصادية،
وإل ـ ـ ــى ف ـض ـي ـح ــة جـ ــديـ ــدة أكـ ـب ــر مـ ــن م ـج ـمــوع
الفضائح التي عانوا منها حتى اآلن.

ّ
ّ
حبذا لو يتفضل وزير الطاقة باإلجابة على هذين السؤالني:
 -1وف ــق أي م ــادة فــي الــدس ـتــور ،أو أ ّح ـكــام أي قــانــون ،أو
بموجب أي سلطة ،سمح لبعض موظفي وزارتــه بتزوير
القانون؟
فقد تم طرد الدولة من األنشطة البترولية ،وجرى تجريدها،
وتجريد اللبنانيني ،من حقوق امللكية ّعلى كامل ثروتهم
النفطية التي سيتم استخراجها .فهل يدلنا وزير الطاقة إلى
بلد آخر في العالم ،حتى في البلدان األكثر فسادًا ،يحصل
فيه مثل هذا التالعب بالقانون ،ومثل هذه اإلهانة للنواب
الــذيــن أص ــدروه؟ وهــل يــدرك وزيــر الطاقة أن هــذا التزوير
يعني خسارة لبنان ملليارات ال ــدوالرات في كل رقعة من
الرقع البحرية ّ
امللزمة ،وهــذه الخسارة ناجمة تلقائيًا عن
ع ــدم مـشــاركــة ّال ــدولــة وان ـت ـقــال حـ ّـصـتـهــا مــن اإلن ـت ــاج إلــى
الشركة التي حلت محل الدولة وشركتها الوطنية؟
 -2هــل يمكن لــوزيــر الطاقة أن ّ
يفسر للبنانيني األسباب
الحقيقية العتماد مستويات لدخل الدولة أدنى من املعايير
ّ
املـعــروفــة فــي الـعــالــم؟ فــدخــل الــدولــة مــن الـغــاز يشكل %4
فقط ال غير من قيمة اإلنتاج (وهي نسبة أكثر من تعيسة،
باملقارنة مع معدل  %12,5في العالم) .وال تتجاوز ضريبة
الدخل ( %20باملقارنة مع معدل  %26في  73دولة ّ
تطبق
نـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج ال ــذي ن ـ ّـص عليه ال ـقــانــون اللبناني
ّ
وتنكر له املرسوم  .)2017/43وقد تم منح الشركات حق
استرداد نفقاتها بمعدل  %65سنويًا ،فيما ّ
الحد األقصى
ُاملعتمد عامليًا ال يتجاوز  .%50كل ذلــك ،يـ ّ
ـؤدي إلى دخل
ّ
كلي للدولة اللبنانية ال يتجاوز في أحسن الحاالت %47
من األربــاح ،في حني يتراوح ّ
املعدل بني  %65و %85في
ّ
عشرات البلدان التي تبنت نظام تقاسم اإلنتاج .طبعًا ،هذا
الحساب ّ
لحصة الدولة من مجمل األربــاح مرهون بمدى
ّ
صدقية األرقام التي تعطيها الشركات عن أرباحها ،والتي
ّ
ّ
أصبح من املستحيل على لبنان التأكد من صدقيتها ،ألن
ّ
الزفة» ،من ّ
جراء
الدولة اللبنانية قد أصبحت كـ«األطرش في
طردها من األنشطة البترولية ،وحرمانها من إمكان مراقبة
مختلف ّ
مكونات النفقات واإليرادات.

الحاجة إلى المساءلة
األخ ـطــاء واالن ـحــرافــات الـبــالـغــة ال ـخ ـطــورة ،الـتــي ّ
تعرضت
لها سياسة البترول والغاز في لبنان ،أصبحت تستلزم
بـشـكــل م ـلـ ّـح تـفـعـيــل دور امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي واس ـتــرجــاع
صالحياته التشريعية والرقابية التي سلبت منه .ما يعني
على الصعيد العملي اتخاذ مبادرات أولية يمكن إيجازها
في النقاط التالية:
 -1إجــراء تحقيق حــول انتهاك بعض املـبــادئ األساسية
التي قام عليها القانون البترولي ،وتحديد هوية ومسؤولية
كــل مــن ش ــارك فــي ه ــذا االن ـت ـهــاك عـبــر ّ
دس امل ــادة  5من
ّ
املــرســوم رقــم  ،2017/43الـتــي تشكل تشويهًا صارخًا
لــأحـكــام الـخــاصــة بـحـقــوق ملكية ال ــدول ــة عـلــى ثــرواتـهــا
الطبيعية واملشاركة املباشرة في استثمار هذه الثروات.
 -2استخالص النتائج والعبر من التحقيق املشار إليه،
واتخاذ التدابير الالزمة التي تمليها املحافظة على حقوق
وآمال اللبنانيني.
 -3تـحــديــد هــويــة ومـســؤولـيــة كــل مــن عـمــل وســاهــم في
الـتــأهـيــل املـسـبــق لـشــركــات وهـمـيــة بغية حـصــولـهــا على
حـقــوق اسـتـكـشــاف وإن ـت ــاج ،ع ــاوة عـلــى تـحــديــد أسـبــاب
ّ
اخـتـيــار شــركــة غـيــر مشغلة تنتمي لبلد يشكو انـعــدام
الشفافيةّ ،
لضمها إلى توتال وأيني في اتفاقيتي الرقعتني
 4و.9
 -4إجــراء تحقيق في الظروف التي أدت إلــى إبــرام عقود
بـتــرولـيــة بــالـتــراضــي وم ــن دون اس ـت ــدراج ع ــروض ،وفــي
طليعتها العقود الخاصة باملسح الزلزالي :تكاليفها ،قيمة
مبيعات املعطيات التي تم الحصول عليها ،وتوزيع األرباح
بني الشركات املعنية والدولة والوسطاء.
ّ -5مساءلة الوزير املختص وغيره من املسؤولني املعنيني،
ّ
وكــلـمــا اقـتـضــت الـحــاجــة ،عــن الـتــدابـيــر املــتـخــذة الخاصة
باستثمار الثروة النفطية.
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