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مقال

مشاركة الدولة عند توقيع االتفاق النفطي ال بعده
نقوال سركيس

كيف ُتحتسب
الزيادات؟
ي ـن ـ ّـص ق ــان ــون اإليـ ـج ــارات
الجديد على تمديد عقود
اإليـجــار ملــدة تسع سنوات
قبل تحريرها .وحـ ّـدد بدل
امل ـث ــل ال ـس ـن ــوي ل ـل ـمــأجــور
(اإليـ ـ ـج ـ ــار الـ ـج ــدي ــد) عـلــى
أسـ ـ ـ ــاس  %4م ـ ــن ق ـي ـم ـتــه
الـبـيـعـيــة .ف ــإذا كــانــت قيمة
ً
ال ـش ـق ــة ،مـ ـث ــا 200 ،أل ــف
دوالرُ ،ي ـص ـبــح إي ـجــارهــا
الـ ـسـ ـن ــوي  8000دوالر.
ُ
وت ـ ــرف ـ ــع الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادات ع ـلــى
ً
ال ـبــدالت الـتــي كــان معموال
ب ـه ــا ق ـب ــل الـ ـق ــان ــون (ع ـلــى
اس ــاس ق ــان ــون االي ـج ــارات
ال ـق ــدي ــم) بـشـكــل تــدريـجــي
على الشكل التالي:
ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي أول أربـ ـ ــع س ـن ــوات
تمديدية بعد نفاذ القانون،
ُ
تـ ـض ــاف  %15م ــن قـيـمــة
ف ـ ــارق الـ ــزيـ ــادة ب ــن ال ـب ــدل
امل ـع ـمــول ب ــه حــالـيــا وال ـبــدل
ال ــذي كــان مـعـمــوال بــه قبل
الـ ـق ــان ــون( .م ـث ــا إذا كــان
اإليـ ـج ــار ال ـق ــدي ــم الـسـنــوي
للشقة نفسها ألــف دوالر،
يكون الفارق  7000دوالر،
والـ  %15من الفارق تكون
نحو ألف دوالر).
ـ ـ خالل السنتني الخامسة
والـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ــن ال ـف ـت ــرة
ُ
الـتـمــديــديــة ،ت ـضـ ُـاف %20
من قيمة الفارق املشار اليه
أع ــاه (إذا اعـتـمــدنــا املـثــال
نفسه ،تكون الــزيــادة نحو
 1400دوالر).
ـ ـ خــال السنوات السابعة
والثامنة والتاسعة ،يكون
بدل اإليجار ُمساويًا لقيمة
ال ـ ـبـ ــدل الـ ـج ــدي ــد ( 8آالف
دوالر).

أعلن حاصباني إطالق مناقصات لتوفير
كلفة فاتورة األدوية (داالتي ونهرا)

عالمات استفهام وتناقضات ومغالطات ّ
عدة| ،ال تزال
ّ
تلف شقًا أساسيًا من االتفاق الذي اعلن عن نية عقده
ّ
قريبا مع ائتالف الشركات الثالث« ،توتال» (مشغل ـ ـ
 )%40و«إيني» ( )%40و«نوفاتيك» ( ،)%20للتنقيب
عن البترول والغاز وانتاجهما في الرقعتني  4و 9في
املنطقة االقـتـصــاديــة الـخــالـصــة .ه ــذا الـشــق االســاســي
وال ـب ــال ــغ االه ـم ـيــة يـتـعـلــق ب ـح ـقــوق ال ــدول ــة ودورهـ ـ ــا في
األنشطة البترولية املزمع القيام بها.
 )1السبب االول لذلك يعود الى ان كل ما تم رسميًا حول
هــذا املــوضــوع (بـمــا فــي ذلــك محاضر املـفــاوضــات مع
الشركات ،وتقرير وزير الطاقة ،والتقرير «السري» الذي
وضعته هيئة ادارة قطاع البترول بتاريخ  25تشرين
االول  2017حول تقويم العروض ،باالضافة الى موافقة
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى م ـش ــروع م ــا س ـمــي خ ـطــأ «رخـصـتــن
بتروليتني حصريتني بموجب اتفاقيتي استكشاف
وانتاج في الرقعتني  4و  ،)»9ال تشير ،ال من قريب وال
من بعيد ،الى امكانية دخول الدولة كشريك عبر شركة
نفط وطنية أو شروط ذلك .فيما وزير الطاقة الحالي ما
فتئ يكرر ان نظام االستثمار هو نظام تقاسم االنتاج،
ً
متجاهال ان هذا التعبير ليس له اي معنى اال في حال
مشاركة الدولة ،وانــه ال يوجد بني مئات عقود تقاسم
االن ـتــاج املـعـمــول بـهــا فــي الـعــالــم عـقــد واح ــد تـجــرأ احــد
على تسميته كذلك ،على رغم تغييب الدولة وشركتها
الوطنية.
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ي ــوج ــد ت ـن ــاق ــض ف ــي ال ـح ــدي ــث عــن
«رخصتني بتروليتني» من جهة و«اتفاقيتي استكشاف
وانتاج» من جهة ثانية .هذا التناقض هو نتيجة انحراف
اس ــاس ــي ف ــي امل ــرس ــوم  2017/43الـ ــذي دم ــج مــراحــل
االستكشاف والتنقيب واالنتاج في نموذج استكشاف
وإنـتــاج واحــد ،وفــي اتـفــاق واحــد ،يوقع سلفًا لكل هذه
املــراحــل ومل ــدة تناهز االرب ـعــن عــامــا .مــا يتم ع ــادة هو
منح رخصة استكشاف حصرية ولبضع سنوات فقط
للشركة املعنية ،يصار بعدها ،في حال حصول اكتشاف
او نتائج واعدة ،الى عقد اتفاقية انتاج تغطي جزءًا فقط
من مساحة رخصة االستكشاف .بهذا الشكل ،تكون
الدولة على ّبينة من أمرها ،وفي وضع تفاوضي افضل
لتحديد شروط اتفاقية االنتاج مع الطرف االجنبي .اال
ان االم ــور فــي لبنان ،فــي هــذا املــوضــوع كما فــي غيره،
تسير بعكس ما يحصل في البلدان االخــرى وبعكس
املنطق وبعكس املصلحة الوطنية.
 )2السبب الثاني ،واالهــم بكثير ،لعالمات االستفهام
وللمغالطات هــو التلويح بامكانية انـشــاء شركة نفط
وطنية ،وربما دخولها كشريك في حال توصل الطرف
االجنبي الى اكتشاف تجاري ،بحجة ان مشاركة الدولة
فــي كلفة االسـتـكـشــاف ،كـمــا ي ــردد بـعــض املـســؤولــن،

تؤدي الى خسائر في حال عدم التوصل الى اكتشافات.
هذه النظرية العجيبة اوجزها رئيس هيئة ادارة قطاع
البترول آنــذاك ،في مقابلة نشرت في جريدة «النهار»
( 20نيسان  ،)2017عندما سئل عن سب عدم دخول
ال ــدول ــة كـشــريــك عـنــد تــوقـيــع ال ـع ـقــد .وق ــد ج ــاء جــوابــه
حرفيًا ان «هذا االمر ليس ألبد اآلبدين ،فمرسوم تلزيم
البلوكات يمكن ان يعدل بمرسوم آخر ،اذ عندما نتأكد
ان هناك اكتشافات واعــدة في البحر ،يمكن ان ندخل
بنسب معينة وتكون النتيجة مضمونة أكثر».
الظاهر ان مدير الهيئة املــذكــورة لــم يكن يعلم ،عندما
تـفـ ّـوه بـهــذا ال ـجــواب ،ان الــدولــة ال تخسر دوالرًا واح ـدًا
جراء نفقات االستكشاف في حال عدم التوصل الى اي
اكتشاف ،نظرًا الى أن نظام تقاسم االنتاج املعروف في
الـقــارات الخمس يقتضي ان يتحمل الشريك االجنبي
وحـ ــده نـفـقــات االس ـت ـك ـشــاف وم ـخ ــاط ــره ،ف ــي ح ــن ان
الطرف الوطني يدخل كشريك عند حصول اكتشاف
ّ
وبحصة تـتــراوح عــادة بني  %40و .%60في
تـجــاري،

هناك تناقض في الحديث
عن «رخصتين بتروليتين» من
جهة و«اتفاقيتي استكشاف
وانتاج» من جهة أخرى

هذه الحالة فقطّ ،
يسدد الطرف الوطني للشريك االجنبي
تــدريـجـيــا حـصـتــه مــن نـفـقــات االس ـت ـك ـشــاف ،وف ــق ما
يسمى " ."Carried interestكما يبدو ان اكبر مسؤول
في هيئة ادارة قطاع البترول حينذاك لم يكن مدركًا ان
ُ
اتفاقيات مــن هــذا الـنــوع تعقد مــع شــركــات عاملية ملدة
تناهز االربعني عامًا ،هي اقرب ما تكون الى معاهدات
دولية ال يمكن الغاؤها او تعديلها وفق مزاج هذا املدير
او ذاك الوزير! مما يطرح التساؤل عند سماع مثل هذا
التصريح املذهل :اين يقف الجهل ،واين يبدأ التضليل؟.
وال يقل غرابة عن ذلــك انــه لم يبادر اي من املسؤولني
عن هذا القطاع ،بعد ،بتصحيح ما جاء فيه ،ناهيك عن
االع ـت ــذار عـمــا يـحــدثــه مــن بلبلة وتـضـلـيــل ،خصوصًا
أنها ليست املرة االولى في محاوالت تشويه الحقيقة.،
فقد سبقتها محاوالت اخــرى ،منها التغني باالقتداء
بالنموذج النروجي املعاكس كليًا ملا نراه عندنا ،او اليد
الخفية التي امتدت لتزوير الترجمة العربية ملقال نشرته
اناليزا فيديلينو ،رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى

لبنان ،في  27كانون الثاني  2017في جريدة «الحياة»
( يمكن مراجعة مقال «سياسة نفط وطنية أم تضليل
بال حدود؟» ـ ـ ـ «االخبار» ،الجمعة  ٢١نيسان .)٢٠١٧
لـقــد اخ ـط ــأت بـعــض الـصـحــف عـنــدمــا اس ـت ـن ـكــرت ،في
م ـنــاس ـبــات عـ ــدة ،م ـس ـتــوى ال ــروات ــب ال ـتــي يـتـقــاضــاهــا
اعـضــاء مجلس ادارة هيئة الـبـتــرول ،مشيرة الــى انها
تضاهي ضعف معدل مخصصات رؤســاء ال ــوزارات
في اوروبــا الغربية .وهــي أخطأت ألن األهــم ،واألخطر،
فــي املــوضــوع ليس مستوى الــرواتــب مهما كــانــت ،بل
كـفــاءة اشـخــاص ُسـلـمــوا مسؤوليات بـهــذا الحجم من
دون ان تكون ملعظمهم عالقة بها ،مع كامل التقدير لكل
مؤهالتهم وتجاربهم في مجاالت اخرى.
 )3السبب الثالث للمغالطات املشار اليها هو محاولة
تبرير عدم مشاركة الدولة بعذر اقبح من ذنب ،كما تبني
خــال «ورش ــة العمل» التي نظمتها هيئة البترول في
 21كانون االول املاضي ،عندما تكرم احــد املسؤولني
عن اليئة باالشارة املذهلة الى «امكانية مشاركة الدولة
ً
تـجــاريــا مــع ائ ـتــاف الـشــركــات مستقبال عـبــر شركة
وطنية او غيرها من الوسائل» .اال ان هذا املسؤول لم
يوضح ما يعنيه بكلمة «تجاريًا» ،وملــاذا تجاريًا فقط.
هل املقصود عقود الخدمات التي بادر البعض لتأسيس
شركات خاصة بها تحت اسماء مستعارة؟ او تسويق
االت ــاوة وحصة الــدولــة من االرب ــاح والـتــي يحق للدولة،
وفق املادتني  23و 24من املرسوم  ،2017/43تقاضيها
نقدًا او عينيًا ،بقيمة قد تبلغ املليارات من ال ــدوالرات،
كـمــا يـحــق ل ــوزي ــر ال ـطــاقــة ،وف ــق املـ ــادة  8م ــن املــرســوم
 ،2013/10289التدخل مباشرة في طريقة تسويقها؟
هل هذا أفضل وأضمن اسلوب للتصرف بثروة تعود
ملكيتها لكل اللبنانيني؟
الـجــواب على ذلــك بالعربية الفصحى هــو ان مشاركة
الدولة الفعلية يتم تثبيتها عند توقيع االتفاق ال بعده،
وان ه ــذه امل ـشــاركــة تـتــم عـبــر شــركــة نـفــط وطـنـيــة ،من
االفضل ان يكون رأسمالها مفتوحا لكل مواطن ضمن
الشروط والضمانات الالزمة .هذا ما حصل ويحصل
في اكثر من  70دولــة في العالم تمارس نظام تقاسم
االن ـتــاج .وال بــد مــن االف ــادة مــن اهـتـمــام شــركــة بحجم
«ت ــوت ــال» وخـبــرتـهــا لـتــولــي مـســؤولـيــة املـشـغــل بحصة
ت ـتــراوح مــن  %40الــى ( %60ربـمــا الــى جــانــب شركة
كبرى او اكثر) ،مقابل حصة ال تقل عن  %40للشركة
الوطنية.
كل ما عــدا ذلــك من كــام حــول ضــرورة انتظار انشاء
شــركــة وط ـن ـيــة ،او ح ـصــول اك ـت ـشــاف ت ـج ــاري واع ــد،
ً
او امكانية تـعــاون تـجــاري «مستقبال» مــع الشركات
االجنبية العاملة ،كالم هراء غايته االسراع في التوقيع
على عقد مع مجموعة شركات ال مكان لشركة وطنية
بينها ،وغ ــدر اللبنانيني بــأمــر واق ــع جــديــد ،والـتـمــادي
باستباحة ثروتهم النفطية وحقوقهم وآمالهم.

تقرير

ميزانية «المركزي»
األصول األجنبية تراجعت  1.6مليار دوالر منذ أيلول
ّ
تكبد مصرف لبنان خسائر في أصوله
األجنبية بقيمة  1.08مليار دوالر بني 15
تشرين الثاني و 15كــانــون األول .2017
وال ـس ـبــب ،كـمــا ب ــات م ـعــروفــا ،يـعــود إلــى
التصعيد الـسـعــودي فــي مطلع تشرين
ال ـثــانــي امل ــاض ــي وال ـض ـغــوط الخليجية
التي مورست على املودعني في املصارف
اللبنانية.
وأشارت النشرة نصف الشهرية مليزانية
«امل ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزي» إلـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض األصـ ـ ــول
األجنبية ملصرف لبنان من  64340مليار
لـيــرة فــي  15تشرين الـثــانــي إلــى 63000
مـلـيــار فــي  15كــانــون األول ،بانخفاض
يعادل  1.08مليار دوالر .وكانت األصول
األجـنـبـيــة قــد بـلـغــت أع ـلــى مـسـتــوى لها
هذه السنة في أيلول حني ّ
سجلت 65538
مليارًا ،ما يعني أن التراجع خالل تشرين
األول وت ـشــريــن ال ـثــانــي حـتــى منتصف

كانون األول بلغ  2538مليار ليرة أو ما
يعادل  1.68مليار دوالر.
ّ
ويعبر هذا التراجع في األصول األجنبية
عــن ه ــروب رؤوس أم ــوال مــن لـبـنــان إثــر
محاوالت السعودية إثارة الهلع وضرب
«الثقة» وتخويف املودعني بعد احتجاز
الرياض رئيس الحكومة سعد الحريري
وإجـبــاره على االستقالة ،مــا خلق طلبًا
ع ـلــى ال ـت ـحــويــل م ــن ال ـل ـيــرة إل ــى الـ ــدوالر
وسـحــب قـســم مــن ه ــذه الـتـحــويــات إلــى
الخارج.
التصعيد السعودي ونتائجه السلبية
زادت من ّهشاشة بنية النظام املالي الذي
ك ــان يـتـغــذى خ ــال الـسـنـتــن املاضيتني
ع ـلــى «ه ـن ــدس ــات» م ـصــرف ل ـب ـنــان الـتــي
منحت املـصــارف أربــاحــا طائلة تفوق 5
مـلـيــارات دوالر ،ولكنها خلقت مشاكل
ك ـب ـي ــرة ف ــي ت ـع ـق ـيــم ال ـس ـي ــول ــة ،لـيـنـتـهــي

األمــر برفع أسعار الفوائد على الودائع
وال ـ ـقـ ــروض .وق ــد وص ـل ــت ال ـف ــوائ ــد على
الودائع بالدوالر إلى  %7وعلى الودائع
بالليرة إلــى أكـثــر مــن  .%11أمــا الفوائد
عـلــى ال ـق ــروض والـتـسـهـيــات املصرفية

التصعيد السعودي زاد
من هشاشة بنية النظام
يتغذى على
المالي الذي ّ
«هندسات» مصرف لبنان

ّ
فــارتـفـعــت كـثـيـرًا وبــاتــت تـشــكــل عنصرًا
مـخـيـفــا ف ــي ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ،إذ ارتـفـعــت
فوائد القروض على الليرة إلى أكثر من
 ،%15فيما بلغت فــوائــد ال ـقــروض على
الدوالر .%10
ّ
خطورة هذا األمر تكمن في ما يرتبه من
كلفة على الدين العام ،إذ ارتفعت الفوائد
ع ـلــى أس ـع ــار س ـن ــدات ال ــ«ي ــوروب ــون ــدز»
ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــامل ـي ــة،
م ـ ــا ي ـع ـن ــي أن ـ ـ ــه لـ ـي ــس ه ـ ـنـ ــاك إم ـك ــان ـي ــة
لخفض هــذه الفائدة ،علمًا بــأن محفظة
الـ«يوروبوندز» تبلغ  25مليار دوالر ،أي
ارتفعت بقيمة 250
أن كلفة هذه املحفظة ّ
مـلـيــون دوالر ،وه ــي مــرشـحــة لــارتـفــاع
أكـثــر فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ربـطــا بــالــزيــادة
املرتقبة من الفدرالي األميركي للفوائد
على الدوالر األميركي.
(األخبار)

