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مجتمع وإقتصاد

ائتالف واحد
في رقعتين!
رفعت هيئة إدارة قطاع البترول إلى وزارة
الطاقة واملياه ،تقريرها األولي عن تقديم
عروض املزايدة في دورة التراخيص
اختتمت في ،2017/10/12
األولى التي
ّ
إذ ّقدم االئتالف املؤلف من شركة Total
 SAالفرنسية ،وENI International BV
ّ
ّ
الروسية طلب
اإليطالية ،وJSC Novatek
مزايدة للحصول على رخصة بتروليةّ
في الرقعة رقم ( 4في الوسط اللبناني)،
وطلبًا آخرًا في الرقعة رقم ( 9في
الجنوب اللبناني) .خالل شهر ،يفترض
بهيئة إدارة البترول ،أن تدرس العرضني
ّ
املقدمني على الرقعتني رقم  4و ،9من
ّ
ّ
ّ
الناحية التقنية ،قبل فض العروض املالية،
ورفع تقريرها الثاني مرفقًا بمجموعة
توصيات إلى وزير الطاقة ،إلحالته على
مجلس الوزراء التخاذ القرار بشأن منح
البترولية .على الرغم من ّ
ّ
تقدم
الرخصة
ائتالف واحد ،إال أن الهيئة وجدت هذه
ّ
«إيجابية» ألن لبنان استطاع
النتيجة
ّ
«جذب شركات عاملية الستكشاف
حقول الغاز وتطويرها ،في حني أن العدو
اإلسرائيلي ّأجل دورة املزايدة لديه ثالث
ّ
مرات».
ّ
إمكانية كبيرة لخسارة األسواق إذا لم نسارع في عمليات االستكشاف والتنقيب (أ ف ب)
شباط :هناك

ندوة

هيئة إدارة قطاع البترول:

قلوب مليانة من االنتقادات

على الرغم من كل المعطيات
المثارة ،التي تتهم المعنيين
بالتفريط بحقوق اللبنانيين
ومصالح الدولة في قطاع
النفط والغاز وتعيد لبنان إلى
زمن االمتيازات الغابر ،إال أن
هيئة إدارة قطاع البترول ال
تمتلك حجة للدفاع سوى
«الشخصنة» واتهام المنتقدين
بأنهم يسعون إلى عرقلة
مسار هذا القطاع .ما حصل
في ندوة نقابة المهندسين،
أول من أمس ،عن «الغاز
ً
والبترول في لبنان» ليس إال مثاال
على محاوالت قمع أي سجال
علمي يحرص على تأمين
المصلحة العامة
فيفيان عقيقي
يـ ّ
ـوج ــه خ ـب ــراء نـفـطـيــون م ـش ـهــود لهم
ب ــال ـك ـف ــاءة واملـ ـع ــرف ــة وسـ ـع ــة االط ـ ــاع
تـحــذيــرات جـ ّـديــة مــن النتائج املترتبة
عـ ــن ط ــري ـق ــة ال ـت ـع ــاط ــي ال ــرسـ ـم ــي مــع
ق ـط ــاع ال ـن ـفــط ف ــي ل ـب ـن ــان .ف ــي مـقــدمــة
ه ـ ـ ــؤالء ال ـخ ـب ـي ــر املـ ـتـ ـخـ ـص ــص ،ن ـق ــوال
س ــركـ ـي ــس ،ال ـ ـ ــذي رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــوت مـنــذ
سـ ـن ــوات ،وال ي ـ ــزال ،م ــن أجـ ــل ال ــدف ــاع
عــن مصالح الــدولــة واملجتمع وفضح
اآلل ـ ـيـ ــات امل ـع ـت ـم ــدة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
خ ــدم ــة م ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
واملحاصصة والفساد ،إذ تــؤدي هذه
اآلليات إلى جعل لبنان «البلد الوحيد
فــي العالم الــذي يقبل بتخلي الــدولــة،
رسـ ـمـ ـي ــا ،ع ــن دورهـ ـ ـ ــا امل ـ ـحـ ــوري وع ــن
م ـســؤول ـيــات ـهــا ف ــي اس ـت ـث ـمــار ثــروتـهــا
النفطية املــوعــودة ،والــدولــة الوحيدة
التي تقبل بقفزة إلى الوراء لتعود إلى

نظام االمتيازات القديمة التي نبذتها
كل الدول النامية وجرى تأميم آخرها
فـ ــي م ـط ـل ــع ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات مـ ــن ال ـق ــرن
املاضي ،والدولة الوحيدة التي ترضى
لنفسها بأدنى دخل بترولي وبشروط
استثمار مــن األس ــوأ فــي العالم ،إن لم
تكن أسوأها على اإلطالق».
على الرغم من أهمية هذه التحذيرات
ّ
تصر
واملخاوف الكثيرة التي تثيرهاّ ،
الجهات الرسمية على التعامل بخفة
ً
واضـحــة معها ،وب ــدال مــن السعي إلى
تصحيح امل ـســار بـمــا يــؤمــن املصلحة
ال ـ ـعـ ـ ّـامـ ــة ،ت ــذه ــب ه ـي ـئ ــة إدارة ق ـطــاع
ال ـب ـت ــرول إل ــى ال ــدف ــاع ع ــن ه ــذا امل ـســار
واع ـت ـب ــاره ،ك ــال ـع ــادة ،امل ـس ــار الــوحـيــد
املتاح.
في هذا السياق ،انفجرت «قلوب هيئة
ّ
البترول املليانة» خالل نــدوة نظمتها
نـ ـق ــاب ــة املـ ـهـ ـن ــدس ــن ،أول م ـ ــن أم ـ ــس،
بـعـنــوان «ال ـغ ــاز وال ـب ـتــرول فــي لـبـنــان:
ال ـق ــدرات واملـخــاطــر وف ــرص الـنـجــاح»،
إذ عمد رئـيــس الهيئة ،وس ــام شباط،
إلى الهروب من املواجهة مع سركيس
بشخصنة الـسـجــال واتـهــامــه بالكذب
وخ ــدم ــة م ـصــالــح دول م ـ ـجـ ــاورة ...ما
دفع ّنقيب املهندسني ،جاد تابت ،إلى
الـتــدخــل ،والـطـلــب مــن شـبــاط االعـتــذار
من سركيس.
ان ـط ـل ـقــت الـ ـن ــدوة ب ـم ـح ــاض ــرة أل ـقــاهــا
س ــرك ـي ــس ع ــن امل ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي تـحـيــط
بــال ـق ـطــاع الـنـفـطــي ف ــي ل ـب ـنــانُ ،م ـع ـ ّـددًا
ّ
مــاحـظــاتــه عـلــى امل ـســار ال ــذي يتحكم
بــإدارة هذا القطاع وتنظيمه وقوننته
منذ الـبــدايــة ،األم ــر ال ــذي جعل شباط
يخرج عن طوره ويستهل محاضرته،
ُ
امل ـخـ ّـصـصــة لـلـحــديــث ع ــن «اح ـت ـمــاالت
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ن ـفــط ف ــي ل ـب ـنــان وط ــرق
الـتـنـقـيــب» ،بالتهجم الـشـخـصــي على
س ــركـ ـي ــس ،ق ـب ــل أن يـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـن ـق ــاش
وي ـت ـح ـ ّـول إل ــى ش ـج ــار وص ـ ــراخ داخ ــل
القاعة.
ب ــدأ ش ـبــاط حــدي ـثــه ب ــاإلش ــارة إل ــى أن
ّ
ك ــل مــا عــرضــه ســركـيــس «ال يـمـ ّـت إلــى
الـحـقـيـقــة ب ـص ـلــة ،وأن ال ـق ــوان ــن الـتــي

ّ
النفطية
ينتقدها هــي غ ّـيــر ال ـقــوانــن
ّ
اللبنانية» ،فتدخل سركيس طالبًا منه
ّ
«احترام عقول الحاضرين» ،ليرد عليه:
«أنـ ــا م ـح ـتــرم ال ـع ـق ــول إن ــت ال ـل ــي مش
ّ
محترمهم .ألن كـ ّـل مــا تقوله هــو كذب
مــوصــوف!» .فتدخل نقيب املهندسني
طالبًا من شباط االعتذار من سركيس،
فرفض الثاني ُم ّ
هددًا بإلغاء املحاضرة
ّ
بحجة أن «هناك نصوصًا
وامل ـغــادرة،
واضحة ومنشورة ،وال يجوز تحريف
األم ـ ـ ـ ــور ل ـل ـت ــأث ـي ــر س ـل ـب ــا فـ ــي الـ ـن ــاس،
ودفعهم إلى املطالبة بوقف مسار هذا
القطاع وعرقلة انطالقته».
ت ـث ـب ــت هـ ـ ــذه الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،مـ ــا ُي ـ ـثـ ــار عــن
م ـحــاوالت هيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول

سركيس :المنظومة ّ
ّ
للنفط تسلم أمرنا
ة
التشريعي
للشركات ّ
لتكدس ثرواتها
ّ
ّ
كيفية
االزدراء بكل اآلراء التي تنتقد
إدارة قـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز فــي لبنان،
وال ـس ـعــي إل ــى تسخيفها وتهميشها
وم ـن ــع وصــول ـهــا إل ــى م ـســامــع ال ـنــاس
واملهتمني.
تأتي الندوة بالتزامن مع إقفال دورة
األولى للتنقيب عن النفط،
التراخيص ّ
ُ
حيث من املتوقع أن تجري هيئة إدارة
ُ
الـ ـبـ ـت ــرول ت ـق ـي ـيــم ال ـ ـعـ ــروض املـ ـق ـ ّـدم ــة،
وت ــرف ــع ت ـق ــري ــره ــا إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
خالل شهر ،قبل إحالتها على مجلس
ال ــوزراء إلعـطــاء التراخيص للشركات
الفائزة.
ت ـم ـح ــورت املـ ـح ــاض ــرة الـ ـت ــي أل ـقــاهــا
ســركـيــس ح ــول «املـخــاطــر عـلــى الـغــاز
والبترول في لبنان» ،عارضًا مسارًا
ً
ط ــوي ــا م ــن ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي وصـفـهــا
ب ــ«امل ــري ـب ــة» ،راف ـق ــت والدة املـنـظــومــة
ّ
ّ
اللبنانية .يقول سركيس إن
النفطية
«م ــا يـحـصــل فــي لـبـنــان مـنــذ سـنــوات
ال يشبه مــا يـحــدث فــي أي بـلــد آخــر،
وهــو مفاجئ واستثنائي .وهــا نحن

ندخل مرحلة التفاوض مع الشركات
ّ
ستمتد حتى  40عامًا
لتوقيع عقود
قد تؤدي إلى نتائج كارثية» .ويتابع
ســركـيــس« :الـبــدايــة مــع قــانــون النفط
الذي ّ
أقر عام  ،2010ويحتوي بأغلبه
ّ
على مبادئ عامة ،والقليل من املبادئ
ّ
األساسية .يليه ّتشكيل هيئة إلدارة
قطاع البترول تمثل الطوائف ليكون
ّ
أشـبــه بمجلس مــلــة ،وم ــن ث ـ ّـم صــدور
ّ
ّ
التطبيقية ّللقانون متضمنة
املراسيم
السياسة التي ستنفذها الهيئة دون
ال ـع ــودة إل ــى ال ـب ــرمل ــان ،وم ــن ضمنها
اتـبــاع نـظــام تقاسم اإلن ـتــاج بطريقة
م ـ ـشـ ـ ّـوهـ ــة تـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات
وتقاسم اإلنتاج ،وتقضي في النهاية
بتقاسم األرباح ،مع ما يعني ذلك من
ت ـنــازل الــدولــة عــن م ــوارده ــا ملصلحة
ً
الـشــركــات األجـنـبـ ّـيــة ،فـضــا عــن إقــرار
مرسومي تقسيم البلوكات ونموذج
عـ ــن ع ـق ــد االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف وت ـفــاص ـي ـلــه
ّ
ّ
التقنية (مؤلف من مئات الصفحات)
دون إع ـط ــاء ال ـ ـ ــوزراء ال ــوق ــت الـكــافــي
لقراءتها» .ويضيف سركيس أن كل
م ــا ت ـق ـ ّـدم يـ ــؤدي إل ــى «تـسـلـيــم أمــرنــا
للشركات ّ
لتكدس ثرواتها ،خصوصًا
الدورة األولى
أن الدولة لن تشارك في
ّ
حني لها حق بتعيني
من التنقيب ،في ّ
مـ ــراقـ ــب واح ـ ـ ــد ي ـم ــث ـل ـه ــا ل ـل ـم ـشــاركــة
فــي اجـتـمــاعــات هيئة إدارة الـشــركــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن إقـ ــرارهـ ــا ش ــروط ــا مــالـ ّـيــة
ّ
وضريبية تخدم مصالح الشركات».
وشــرح سركيس بالتفصيل مكونات
حصة لبنان من استثمار ثروته من
الـ ـغ ــاز ،أي إت ـ ــاوة  %4ت ـض ــاف إلـيـهــا
 %30من األربــاح وضريبة  %20على
أرب ــاح الـشــركــة الـعــامـلــة ،وي ـقــول« :إن
ه ــذه الـحـصــة لــن تـتـجــاوز فــي أفضل
الحاالت  %47في مقابل نسب تراوح
بــن  65و٪85 فــي أكـثــر مــن  70دولــة
تطبق نظام تقاسم اإلنتاج في العالم.
ال بل إن نسبة الـ  %47املذكورة تبقى
أدنى بكثير مما كان يؤمنه في القرن
املــاضــي نـظــام االم ـت ـيــازات فــي ال ــدول
العربية وغيرها من البلدان النامية،
الذي كان يتكون من إتاوة  %12.5من

قيمة اإلن ـتــاج ،تـضــاف إليها ضريبة
 %50ع ـلــى األرب ـ ـ ــاح .ه ــذه ال ـفــروقــات
الكبيرة بالنسبة إلى ما تحصل عليه
الــدول املنتجة ستترجم بخسائر قد
ترتفع إلى املليارات من الدوالرات في
لبنان».
ما كشفه سركيس أثار حفيظة شباط،
ال ـ ــذي كـ ــان م ــدعـ ـوًا إلـ ــى الـ ـن ــدوة إلل ـقــاء
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ف ـ ـ ـ ــرص ن ـج ــاح
عمليات االستكشاف في لبنان» ،فأشار
إلى أن «التفاوض مع الشركات ينحصر
بالعرض الفني لتحسني شــروطــه ،في
حني أن املراسيم ّ
تحدد املــدة القصوى
للعروض بـ 25عامًا مرتبطة بكبر الحقل
ّ
وخــطــة اإلن ـتــاج املـعــروضــة واملشروطة
ً
بموافقة الحكومة .فضال عن أن مرحلة
ّ
ستمتد لخمس سنوات قد
االستشكاف
ُ
ّ
تـضــاف إليها سنة واح ــدة إذا تبي أن
هناك استكشافًا تجاريًا .وهي تنقسم
إل ــى مــرحـلـتــن :األول ــى لـثــاث سـنــوات،
ّ
تجاريًا
وإذا تبني أن هناك استكشافًا
تـتـنــازل الـشــركــة عــن  %25مــن مساحة
ال ــرق ـع ــة ال ـن ـف ـطـ ّـيــة لـ ـل ــدول ــة ،وفـ ــي حــال
ّ
ّ
البترولية
العكس تتخلى عن الرخصة
امل ـم ـنــوحــة ل ـه ــا .وف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة
إذا نجحت الشركة فــي استكشافاتها
ّ
ّ
التجارية تتخلى عــن  %25مــن الرقعة
ّ
ّ
ّ
النفطية للدولة ،وتقدم خطتها لإلنتاج
ّ
لتحديد م ــدة الـعـقــد» ،ويـتــابــع شـبــاط:
«لبنان ال يقارن مع دولــة لديها خبرة
في التنقيب ،بل مع دولة جديدة في هذا
املـجــال ،علمًا أن الهيئة أنـجــزت الكثير
من املسوح والدراسات لتحسني شروط
الدولة ،ودورنا محصور فقط في اإلدارة
واإلشــراف ،لكون وضع السياسات هو
من مسؤولية الحكومة .مع اإلشارة إلى
ّ
ّ
يتضمن تفاصيل كل مراحل
أن القانون
ّ
العملية الـنـفـطـ ّـيــة ،وبــالـتــالــي ال يجوز
ّ
تسطيحه ،لكون أهميته في محتواه ال
بعدد صفحاته ،وكذلك األمــر بالنسبة
إل ـ ــى امل ــراسـ ـي ــم الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت دراس ـت ـه ــا
م ـنــذ ع ــام  2013ق ـبــل إق ــراره ــا ف ــي عــام
ّ
 .2017وفي ما يتعلق بتقاسم اإلنتاج،
ّ
تــرمــي الصيغة املـطــروحــة كــل املخاطر
على الـشــركــات ،فيما تقاسمها الدولة
ّ
وطنية
املداخيل ،على أن تتأسس شركة
ب ـعــد ح ـص ــول أول عـمـلـ ّـيــة اسـتـشـكــاف
تجاري» .ويضيف شباط أن «الحوض
املشرقي يحتوي على كميات من الغاز
والـنـفــط ،وهـنــاك اكتشافات مثبتة في
ال ـق ـل ـمــون والـ ـح ــوض ال ـت ــدم ــري ،ودول
أطلقت دورة تراخيص ثالثة ،وبالتالي
ّ
إمكانية خسارة األس ــواق كبيرة إن لم
نسارع في إطالق عمليات االستكشاف
والتنقيب».

