4

االثنين  15نيسان  2019العدد 54

االثنين  15نيسان  2019العدد 54

اإلعفاءات الضريبية

وجهات نظر

خبراء بترول :مسؤولون أم مرتزقة؟

تقويض الثقة باإلصالحات
سامي عطا الله
المدير التنفيذي للمركز اللبناني
للدراسات
منير َم ْهمالت
زميل بدرجة دكتوراه لدى المركز
اللبناني للدراسات
تــزعــم الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة تحقيق
تـ ـق ـ ّـدم ف ــي مـ ـج ــال ت ـط ـب ـيــق بــرنــامــج
سـ ـي ــدر اإلص ـ ــاح ـ ــي ،غ ـي ــر أنـ ـه ــا فــي
الوقت نفسه تقوم بتقويضه .خالل
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،ن ــاق ــش مـجـلــس
الـ ــوزراء إع ـفــاء  14شــركــة ومـ ّ
ـؤسـســة
م ـ ــن دف ـ ّـ ــع غـ ـ ــرامـ ـ ــات عـ ـل ــى ض ــرائ ــب
مستحقة .وفي حني أن وزير اإلعالم
جـمــال ال ـجـ ّـراح بــذل جـهـدًا كبيرًا في
ّ
سيتم
نقاشه للقول إن هذه الشركات
ّ
إعـفــاؤهــا مــن دفــع الـغــرامــات ،إل أنه
ً
ّ
تهرب من تفسير ثالث مسائل :أوال،
ملاذا لم تدفع هذه الشركات ضرائبها
ّ
املحدد؟ ثانيًا ،ملــاذا يجب
في الوقت
إع ـف ــاؤه ــا م ــن دفـ ــع الـ ـغ ــرام ــات الـتــي
تــراك ـمــت ع ـلــى م ـ ّ ّـر س ـن ــوات ع ــدي ــدة؟
وثــالـثــا ،مل ــاذا تتلقى هــذه الشركات
ف ـق ــط ،ال ـت ــي تـجـمــع ال ـب ـعــض منها
عـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ــالـ ـنـ ـخ ــب الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة،
معاملة تفضيلية في حني ال تتلقاه
شركات أخرى؟
إن هـ ــذه اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات م ــن ال ـغ ــرامّ ــات
املـفــروضــة عـلــى الـضــرائــب املـتــأخــرة
ّ
ً
إعفاء من الضرائب،
ستشكل فعليًا
ّ
ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا تـ ـ ـق ـ ــل ـ ــل مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــز ه ـ ــذه
الـ ـش ــرك ــات ل ــالـ ـت ــزام ب ــال ـق ــان ــون فــي
املستقبل .ويشكل ذلك أيضًا رسالة
ل ـل ـش ــرك ــات األك ـ ـبـ ــر ح ـج ـمــا واألكـ ـث ــر
تحقيقًا لألرباح في البالد ،مفادها
أن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مـ ــن الـ ـض ــرائ ــب ج ــائ ــز.
وكــذلــك سـتـ ّ
ـؤدي إعـفــاءات تشويهية
وان ـت ـق ــائ ـي ــة م ـمــاث ـلــة إلـ ــى م ــزي ــد مــن
التقويض في ثقة األعمال التجارية
وال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
ش ــرع ـي ــة م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات الـ ــدولـ ــة ،وإل ــى
ّ
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـصـ ــور امل ـ ـت ـ ـشـ ــارك عـلــى
نطاق واســع بــأن النخب السياسية
سـتــواصــل اسـتـغــالـهــا للسلطة من
ّ
املتميزة.
أجل الحفاظ على مكانتها
ّأمـ ـ ـ ــا األكـ ـ ـث ـ ــر أهـ ـ ّـم ـ ـيـ ــة ،ه ـ ــو أن ه ــذه
اإلعفاءات الضريبية تنتهك روحية
الـبـيــان ال ـ ــوزاري وبــرنــامــج «سـيــدر»
لـ ـ ـ ــإصـ ـ ـ ــاح .ف ـ ـفـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ه ــات ــن
الوثيقتني ،التزمت الحكومة بتعزيز
قــاعــدة اإلي ــرادات وتقليص الثغرات
ال ـت ــي تـسـمــح بــال ـت ـهـ ّـرب ال ـضــري ـبــي.
بالتالي ،ستحرم اإلعفاءات الخزينة
م ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ــي ه ــي ف ــي أم ـ ّـس
الـحــاجــة إليها الح ـتــواء العجز في
املوازنة .هذا النوع من االنتهاكات
بــالـتـحــديــد ،أي رف ــض دف ــع حـ ّـصــة
عادلة من الضرائب من خالل ّ
معدل
ضــرائــب أدنــى أو إع ـفــاءات ضريبية
أو تـهـ ّـرب مــن دفــع الـضــرائــب ،هــو ما
أجبر لبنان على التماس مساعدات
دولية لالستثمار في بنيته التحتية
العامة.
فلننظر في الوقائع؛ ذهب لبنان إلى
باريس لجمع األموال من أجل إعادة
تــأه ـيــل ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة امل ـتــداع ـيــة
ّ
فيه .وهــو ما تــؤكــده دراســة حديثة
أجــراهــا املــركــز اللبناني لـلــدراســات،
ت ـظ ـهــر أن نــوع ـيــة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
س ـي ـئــة ب ــال ـف ـع ــل ،ل ـك ــن ل ـي ــس بـسـبــب
وجــود النازحني السوريني وفــق ما
يزعم بعض السياسيني.
ً
وبدال من ذلك ،نقوم بتحديد سببني
ً
أس ــاسـ ـي ــن :أوال ،ف ـش ــل ل ـب ـن ــان فــي
إنفاق ما يكفي على البنية التحتية
ل ـس ـنــوات ع ــدي ــدة .ف ــي ال ــواق ــع ،يبلغ

مـسـتــوى الـنـفـقــات الــرأس ـمــال ـيــة إلــى
ّ
مجموع الناتج املحلي اإلجمالي أقل
من  ،%2وهو أدنى بكثير من املعدل
ّ
املسجل فــي البلدان النظيرة (،)%6
وبالكاد يكفي للحفاظ على البنية
الـتـحـتـيــة املـ ــوجـ ــودة .ثــان ـيــا ،تـجــري
إدارة األم ــوال الـتــي تـ َّـم تخصيصها
لإلنفاق الرأسمالي بشكل ّ
سيئ.
لقد فشلت الـحـكــومــات املتعاقبة في
م ـعــال ـجــة أوجـ ـ ــه ال ـق ـص ــور وتــوس ـيــع
قاعدة اإليرادات .نتيجة لذلكّ ،
تقيدت
الخزينة ّ
بشدة بأولويات إنفاق أخرى،
ال سـ ّـيـمــا دف ــع ال ـفــوائــد عـلــى سـنــدات
ّ
ال ـخــزي ـنــة ،وروات ـ ــب مــوظ ـفــي ال ــدول ــة،
وت ـح ــوي ــات ع ـلــى غ ـ ــرار ال ـت ـحــويــات
ّ
ملؤسسة كهرباء لبنان .وتشكل بنود
ه ــذه الـنـفـقــات ال ـثــاثــة وح ــده ــا نحو
 %80م ــن م ــوازن ــة ال ــدول ــة ،وال يمكن
ت ـق ـل ـي ـص ـهــا أك ـث ــر،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ،ال
يـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرك ه ـ ـ ـ ــذا
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ح ـ ـ ّـي ـ ــز
مـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــي ضـ ـ ّـيـ ــق
ل ـ ـ ـتـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــع

أنجل بوليغان ــ المكسيك

الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى املـ ــدى
القصير.
ّ
وال تـ ـش ــك ــل أنـ ـ ـم ـ ــاط اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق غ ـيــر
املـ ـج ــدي ــة س ـ ــوى وجـ ـه ــا واح ـ ـ ـ ـدًا مــن
ّ
يتبي أن جباية اإليرادات
العملة ،إذ
ّ
تمثل إشكالية أكبر حتى ،ما يجعل
جـبــايــة لـبـنــان لـلـضــرائــب منخفضة
نسبيًا بالنسبة إلى حجم اقتصاده.
وع ـن ــد امل ـق ــارن ــة ب ـب ـل ــدان ن ـظ ـيــرة تقع
ّ
ضمن هامش الدخل املتوسط ،نجد أن
نسبة اإليرادات الضريبية إلى الناتج
ّ
امل ـح ــلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي ل ـب ـنــان بلغت
 %13.6عــام  ،2015مــا جعل تصنيفه
أدنــى بكثير من ّ
املعدل العاملي للدول
ذات الدخل املتوسط (.)%16.4
ويعود أحد أسباب هذه املستويات
امل ـن ـخ ـف ـضــة م ــن الـ ـض ــرائ ــب إلـ ــى أن
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة اخ ـ ـتـ ــارت
تفادي فرض الضرائب املالئمة على
الـشــرائــح األكـثــر ث ـ ً
ـراء فــي املجتمع.
فــي ال ــواق ــع ،ت ـعـ ّـول الـخــزيـنــة بشكل
كبير على الضرائب غير املباشرة
والـضــرائــب التنازلية لتمويل
أجهزة الدولة ،وهو
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نقوال سركيس
باحث في شؤون البترول
ما يضع فعليًا عبئًا ضريبيًا غير
متناسب على الشرائح األكثر فقرًا
ّ
في املجتمع .وتشكل هذه الضرائب
التنازلية ،بما فيها الضرائب على
ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات (أي الـضــريـبــة
على القيمة املـضــافــة) ،واإلي ــرادات
غير الضريبية (أي رسوم املكوس)
ثلثي إيرادات الدولة .وعلى العكس
ّ
من ذلك ،شكلت الضرائب املفروضة
عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــرائـ ــح األكـ ـ ـث ـ ــر غـ ـن ــى فــي
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،مـ ـث ــل ضـ ــرائـ ــب ال ــدخ ــل،
واألربــاح ،وأربــاح األسهم ،املتأتية
من كل من األفــراد والشركات نحو
 %17ف ـقــط م ــن إج ـمــالــي اإلي ـ ــرادات
خالل العقد املنصرم.
ال يفرض النظام الضريبي الحالي
أع ـب ـ ً
ـاء أك ـبــر عـلــى ال ـف ـقــراء مـنــه على
األغـنـيــاء فحسب ،بــل ازدادت أوجــه
عــدم املـســاواة في النظام الضريبي
اللبناني أيضًا مع الوقت ،ما أسهم
ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة م ـل ـح ــوظ ــة ف ـ ــي ال ــدخ ــل
وفــي انـعــدام املـســاواة على مستوى
الثروات خالل العقدين املنصرمني.
وقــد أظهرنا في دراســة حديثة،

إن ب ـ ـنـ ــود اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـض ــري ـب ـي ــة
ّ
ال ـتــي شــك ـلــت عـبـئــا ع ـلــى الـطـبـقـتــن
ال ــوس ـط ــى وال ـع ــام ـل ــة ف ــي املـجـتـمــع
ب ـ ــن عـ ــامـ ــي  2008و ،2016ن ـمــت
بوتيرة أسرع من البنود الضريبية
ً
الـتــي تـطــال املــداخـيــل األع ـلــى .مثال،
ارت ـف ـعــت اإلي ـ ـ ــرادات ال ـضــري ـب ـيــة من
ال ــروات ــب واألجـ ـ ــور ،أو ال ـس ـلــع مثل
ال ـت ـب ــغ والـ ـكـ ـح ــول ،ب ـن ـس ـبــة %12.8
و %10.8ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،ف ــي حــن
أن اإلي ـ ــرادات الـضــريـبـيــة مــن أرب ــاح
الـ ـش ــرك ــات ازدادت ب ـن ـس ـبــة ،%8.5
واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة واألسـ ـه ــم
ب ـن ـس ـب ــة  ،%7.7والـ ـض ــريـ ـب ــة ع ـلــى
األم ــاك بنسبة  .%6.2يـضــاف إلــى
ّ
ذلك ،رسم اإلنتقال الذي يشكل أداة
قــويــة لـلـحـ ّـد مــن ع ــدم امل ـس ــاواة على
مستوى الثروات وتمويل الخدمات
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ،غــائــب بـشـكــل مـلـحــوظ عن
ّ
مزيج اإليرادات العامة ،إذ ال يساهم
ســوى بنحو  %5منها .فــي الــواقــع،
ل ـق ــد ك ـ ــان مـ ـع ـ ّـدل نـ ـم ـ ّـوه ــا بــالـقـيـمــة
الحقيقية سلبيًا منذ عام .2011
لـكــن األم ــر ال يـقــف عـنــد ه ــذا ال ـحـ ّـد.
ف ـف ــي حـ ــن أن ال ـض ــري ـب ــة االس ـم ـي ــة
املـنـخـفـضــة ع ـلــى املــداخ ـيــل الـعــالـيــة
ن ـس ـب ــة إل ـ ــى ثـ ـ ــروة االقـ ـتـ ـص ــاد ت ـعـ ّـد
إشكالية بـحـ ّـد ذاتـهــا ،كــذلــك النظام
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي هـ ـ ــو ع ــرض ــة
ّ
لتهر ّب ضريبي على نـطــاق واســع.
ويـ ـ ــوفـ ـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــران صـ ـ ـ ــدرا م ــؤخـ ـرًا
ّ
التهرب الضريبي في
تقديرًا ملقدار
ل ـب ـن ــان ،ال ـ ــذي ارتـ ـف ــع م ـج ـمــوعــه مــن
 1.13مليار دوالر عام %2.28( 2015
ّ
مــن الـنــاتــج املـحــلــي اإلج ـمــالــي) إلــى
 5مـلـيــارات دوالر ( %10مــن الناتج
ّ
املحلي اإلجمالي).
وتأتي ثغرة مماثلة على مستوى
ّ
التهرب الضريبي مساوية تقريبًا
للعجز فــي املــوازنــة الـعــامــة .ولــدى
املقارنة مع بلدان أخرى تقع ضمن
الـ ـش ــريـ ـح ــة ال ـع ـل ـي ــا لـ ـلـ ـبـ ـل ــدان ذات
الــدخــل امل ـتــوســط ،نـجــد أن نتيجة
ل ـب ـن ــان ت ــأت ــي مـ ـ ـج ـ ـ ّـددًا أسـ ــوأ
بـكـثـيــر م ــن امل ـع ـ ّـدل الـعــاملــي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ  %0.7م ــن
ّ
الناتج املحلي اإلجمالي.
ويـ ـج ــد الـ ـتـ ـق ــري ــران اآلن ــف
ذك ــره ـم ــا أن ال ـت ـه ـ ّـرب مــن
ضريبة الدخل على أرباح
الشركات ،وعلى الرواتب
واألج ـ ـ ـ ــور ،ه ــو امل ـسـ ّـبــب
األســاســي خلف ضياع
إيــرادات الضرائب .في
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ،ت ـب ـل ــغ نـسـبــة
تـ ـه ـ ّـرب الـ ـش ــرك ــات مــن
دف ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرائ ـ ـ ــب
ف ـ ـ ـ ــي لـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان إل ـ ـ ــى
م ـج ـم ــوع اإليـ ـ ـ ــرادات
من ضرائب الشركات
 .%54ب ـع ـبــارة أخ ــرى،
ّ
ّ
ت ـشــكــل اإلم ـك ــان ــات غ ـيــر املـسـتـغــلــة
لـ ـ ـف ـ ــرض الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى أربـ ـ ـ ــاح
الشركات أكثر من نصف الضرائب
املدفوعة فعليًا.
وفـ ـ ــي حـ ــن يـ ــواجـ ــه لـ ـبـ ـن ــان أوق ــات ــا
م ــن ال ـض ـي ــق ال ـ ـحـ ـ ّ
ـاد ع ـل ــى مـسـتــوى
ُ
ّ
االقتصاد واملوازنة ،تعد اإلعفاء ات
الـضــريـبـيــة املـقـتــرحــة عـلــى شــركــات
م ـ ـخ ـ ـت ـ ــارة مـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ّـرة ب ـ ــاالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد،
والخزينة ،وموثوقية الــدولــة ،وفي
نـهــايــة امل ـطــاف بــالـشـعــب الـلـبـنــانــي.
بالتالي يجب أال تتم املوافقة عليها.
وسيكون مــن شــأن رفضها توجيه
رسـ ــالـ ــة ق ــوي ــة ل ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وك ــذل ــك
ملجتمع املانحني ،بأن هذه الحكومة
ب ــات ــت أخـ ـيـ ـرًا ج ـ ّـدي ــة ف ــي ج ـهــودهــا
الهادفة إلى االمتثال لروحية خطط
اإلصالح التي التزمت بها.

ال يحتاج املــواطــن اللبناني إلــى كثير مــن التفسيرات كي
يــدرك معنى ومـســاوئ الفساد عندما يقرأ أو يسمع ما
يقال حول فضائح الكهرباء أو النفايات أو املواصالت أو
التلوث على أشكاله .ال يحتاج ملزيد من الشرح والتحليل
ألنــه يعاني مــن هــذه اآلف ــات فــي حياته اليومية مــن خالل
انـقـطــاع الـتـيــار الـكـهــربــائــي وش ـ ّـح م ـيــاه ال ـشــرب وال ــروائ ــح
املسرطنة وغيرها.
ّالكريهة في الشوارع وانبعاثات الغازات
ّ
إل أن األمــر يختلف عن ذلك كليًا عندما يتعلق املوضوع
بـمـخــاطــر الـنـهــب وال ـف ـســاد ال ـتــي تـنـطــوي عليها الـتــدابـيــر
ّ
املتخذة الستغالل ثــروة البترول والغاز املــوعــودة .السبب
هــو أن لبنان لــم يكن يــومــا بـلـدًا بتروليًا ،وأن تعابير من
نوع «نظام تقاسم اإلنتاج» أو «اإلتاوة» أو «السقف السنوي
السـتــرداد النفقات» أو «الضريبة التصاعدية وفــق عامل
الدخل» ...ما زالت إلى ٍّ
حد بعيد ضبابية بالنسبة إلى غالبية
ّ
املواطنني .ال ّ
سيما أن املسؤولني عن هذا القطاع تجنبوا كل
ّ
ما من شأنه توعية الرأي العام ملعنى وأهمية هذه املفاهيم
عبر حوار وطني عام وصريح وعلمي وموضوعي داخل
املجلس النيابي وفي وسائل اإلعالم .ما حصل هو عكس
ّ
بالسرية والكتمان واعتماد شتى
ذلك تمامًا ،إذ ّتم االلتزام
أن ــواع التضليل كــاالدعــاء بــأن سياسة البترول فــي لبنان
مستوحاة من «النموذج البترولي النرويجي» أو القول بأنه
ّ
يتمتع بأفضل تشريع بترولي وبأعلى درجات الشفافية
في العالم ،وغير ذلك من التصريحات الجوفاء.
ما يزيد في خطورة هذا الوضع أن القائمني ّعلى هذا القطاع
أعلنوا رسميًا فتح دورة تراخيص ثانية تغطي خمسة من
أصل ثمانية بلوكات بحرية باقية ،بهدف إبــرام اتفاقيات
استكشاف وإنـتــاج جــديــدة قبل نهاية الـعــام املقبل .وذلــك
من دون أي تعديل ُيذكر في الشروط الكارثية السابقة ،ما
يعني تقييد لبنانّ ،
وملدة ال تقل عن أربعني سنة ،باتفاقيات
عمالقة ،وعلى أساس شروط هي من
مع شركات بترولية
األسوأ مقارنة مع الدول ُاملنتجة ،ويمكن إيجاز ّ
أهمها في
النقاط التالية:

ً
أوال ،تزوير القانون عبر طرد الدولة من األنشطة
البترولية

خ ــاف ــا ل ـل ـم ــواد  3و 4و 6و 44م ــن الـ ـق ــان ــون ال ـب ـتــرولــي
ّ ،2010/132
نصت امل ــادة  5مــن املــرســوم  2017/43على
أنه «لن يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص األولى».
هذا التزوير املوصوف للمبادئ األساسية التي قام عليها
القانون ،يعني تلقائيًا إسقاط كامل حقوق ملكية الدولة
على الـبـتــرول وال ـغــاز املكتشف ،واسـتـبــدال نـظــام تقاسم
اإلنتاج بالعودة إلى نظام االمتيازات القديمة التي لم يعد
يقبل بـهــا أي بـلــد آخ ــر فــي الـعــالــم ،وتـكـ ّـبــد خـســائــر مالية
ً
ضخمة ،فضال عن املساس بحقوق السيادة التي سبق
ً
أن أشرت إليها مطوال على هذه الصفحات (راجع األخبار
تاريخ  17شباط .)2018
ّ
من املدهش أن املسؤولني عن وزارة الطاقة أكدوا في مطلع
ال ـعــام املــاضـ َـي أن نسبة ّمـشــاركــة الــدولــة فــي االتـفــاقـيــات
الجديدة ستعلن الحقًا .إل أنه لم يحدث حتى اليوم شيء
من هذا القبيل .عوضًا عن ذلك ،أعلنت وزارة الطاقة واملياه
رسـمـيــا ،فــي األس ـبــوع املــاضــي ،كـمــا سـبــق وأعـلـنــت هيئة
إدارة قطاع البترول ،عن اإلطالق الفوري لدورة التراخيص
الجديدة ،ولكن من دون ّأي إشــارة إلى موضوع مشاركة
الــدولــة ومــن دون أي توضيح عـ ّـمــا إذا كــانــت امل ــادة  5من
املرسوم املذكور الخاصة بعدم مشاركة الدولة «في دورة
املفعول أم ال .مع العلم
التراخيص األولى» ما زالت سارية ّ
أن ه ــذه املـ ــادة ،ال ـتــي سـمــح بـعــض مــوظـفــي وزارة الـطــاقــة
ومستشاريهم األجانب ألنفسهم بصياغتها ،هي تزوير
الكلمة،
صــارخ للقانون البترولي  ،2010/32بكل معنى
ّ
ُ
ومن أخطر تبعاته خسائر مالية تقاس باملليارات ،وشل
دور الــدولــة امل ـحــوري فــي األنـشـطــة البترولية عبر شركة
بترول وطنية ،واستحالة تطبيق نظام تقاسم اإلنتاج الذي
نـ ّـص عليه الـقــانــون نفسه ،وال ـعــودة إلــى نـظــام االمـتـيــازات
القديمة الذي لم يعد يقبل به ّأي بلد من بلدان العالم األكثر
ّ
تخلفًا وفسادًا.
ومــا يزيد الوضع غرابة أن مشروع قانون إنشاء شركة
نفط وطنية قد أصبح في آخر مراحله في املجلس النيابي،
ومــن املنتظر أن ُيبصر الـنــور قــريـبــا ،وبــذلــك يصبح أمـرًا
ممكنًا أن تكون هــذه الشركة الوطنية طرفًا أساسيًا مع
ّ
متعهد أجنبي ،من نوع الشركة الفرنسية توتال أو غيرها،
ّ
في إطــار اتفاقية تقاسم اإلنتاج .وفي حال تأخر صدور
القانون املرتقب ،فمن املمكن وال ّبد عندئذ من تضمني ّأي
ّ
املتعهد األجنبي بندًا صريحًا عن مشاركة الدولة
اتفاق مع
ّ
ممثلة بشركة وطنية أو أي هيئة أخرى.
بــانـتـظــار ذل ــك مــن الـبــديـهــي أن ُي ـطــرح ال ـســؤال عــن منطق
وجدوى إطالق دورة تراخيص جديدة واستدراج عروض

اﻟﺒﻠﻮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
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اﻟﺮﻗﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻤﺰاﻳﺪة
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻫﻴﺌﺔ إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول

م ــن ش ــرك ــات أجـنـبـيــة ال ت ـع ــرف ب ـعــد (وك ــذل ــك ال يـعــرف
اللبنانيون) ما إذا كان املطلوب منها مشاركة طرف وطني،
وشروط هذه املشاركة ،أو أنها ستكون وحدها في امليدان
وف ــق امل ــادة  5مــن املــرســوم  2017/43الـتــي ت ــزور مـبــادئ
القانون الجوهرية.
وهكذا شئنا أم أبينا ،تسير األمور في بلدنا العزيز وكأن
سياسة استثمار ال ـثــروة النفطية املــوعــودة هــي «هــوايــة»
جديدة ،وكــأن موضوع مشاركة الدولة في هذه الصناعة
أو عــدم مشاركتها ،أو الـهــدر األعـمــى للمليارات أو ّربما
عشرات املليارات من الدوالرات ،هو رهن مزاج هذا الوزير
أو ذاك املوظف!

ثانيًا ،مسؤولية المجلس النيابي ودور الخبراء

ُ
الشرط األول للخروج من هذا الوضع العجيب الذي فرض
على اللبنانيني هو استعادة املجلس النيابي للصالحيات
التشريعية والــرقــابـيــة الـتــي ُسـلـبــت مـنــه ،مــا أت ــاح لبعض
ّ
املوظفني إمكانية انتهاك روح ّ
ونص أهم األحكام القانونية
التي وضعها .وقد تم ذلك تحت ستار ّ
السرية ،وقد أشار
إلــى ذلــك رئيس لجنة الطاقة فــي املجلس النيابي السابق
البترول والغاز
عندما
قال« :إن أسوأ ما تمتاز به مسيرة ّ
ّ
هــو الـتـكــتــم وال ـسـ ّـريــة» ،وك ــأن املــوضــوع يتعلق بمكافحة
اإلرهاب أو تهريب ّ
املخدرات.
أم ــا ال ـش ــرط ال ـثــانــي فـهــو كـشــف هــويــة بـعــض «ال ـخ ـبــراء»
األج ــان ــب ومــآرب ـهــم ،وال ــذي ــن يختبئ وراءهـ ــم املـســؤولــون
ّ
فــي وزارة الـطــاقــة لتبرير شــتــى االنـحــرافــات والـتـجــاوزات
التي حصلت ،بمن فيهم أولئك الذين ّيدعون العمل باسم
ّ
السلطات النرويجية ،من دون أن يتسنى للبنانيني ،منذ
سنوات وحتى اليوم ،رؤيــة وجوههم أو معرفة أسمائهم
وملصلحة من يعملون على وجــه التحديد .وعلى رأسهم
بشكل خاص الجيولوجي الذي يحمل الجنسيتني العراقية
والنرويجية ف ــاروق القاسم ،وهــو الوحيد الــذي خــرج من
الظل حتى اآلن لينشر فــي «األخ ـبــار» بتاريخ  13كانون
ً
الثاني  2018مقاال كان بمثابة جواب على الكتاب املفتوح
ُ
الذي وجهه كاتب هذه األسطر للرئيس ميشال عون ونشر
فــي «األخ ـب ــار» أيـضــا قبل ذلــك بــأسـبــوع ،للفت نـظــره إلى
مخاطر مسيرة البترول والغاز.
ّ
ويستحق مقال الجيولوجي املذكور انتباهًا خاصًا ألنه
ّ
كان ّ
املرة األولى والوحيدة حتى اآلن ،التي ينبري فيها ليس
ّ
ُ
واحد فقط من الخبراء املقنعني ،بل من يعتبر املستشار
الـبـتــرولــي الــرئـيـســي لهيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول وغيرها
من الجهات اللبنانية املعنية .وليس من املستغرب ،وهذه
هي الحال ،أن يثني السيد القاسم على كل التدابير التي
ّ
تـ ّـم اتـخــاذهــا فــي هــذا املـجــال مــن دون استثناء أو تحفظ،
َ
مــن رســم خـطــوط السياسة البترولية إلــى أول اتفاقيتي
استكشاف وإنـتــاج فــي الرقعتني  4و ،9م ــرورًا بالقانون
الـبـتــرولــي واملــراس ـيــم التطبيقية ،إلـ ــخ ...وكــذلــك لـيــس من
امل ـس ـت ـغــرب أن ي ـح ــاول اس ـت ـب ـعــاد امل ـخــاطــر وت ـبــريــر أهــم
االنحرافات التي أشار إليها الكتاب املفتوح الذي تم توجيهه

إلى رئيس الجمهورية.
لـكــن املـسـتـغــرب واملـسـتـهـجــن هــو أن يـقــع خـبـيــر بـتــرولـ ّـي
القاسم في مغالطات وتناقضات ال يمكن
معروف كالسيد ّ
تفسيرها بجهل أو قلة خبرة من كتبها ونشرها.
في طليعة هذه املغالطات تبرير تزوير القانون عبر املادة 5
من املرسوم  2017/43التي ّ
نصت على عدم مشاركة الدولة
في دورة التراخيص األولــى ،إذ يقول «اختارت السلطات»
إضافة هــذه املــادة ،من دون أن يوضح أي سلطات يعني.
وبما أنه يعرف طبعًا أن املجلس النيابي لم يقم بذلك ،وأنه
ّ
ال يحق ألي سلطة أخــرى تشويه وتحريف القانون بهذا
الشكل ،ألــم يكن مــن واجـبــه كمستشار بترولي معروف
تنبيه مــن أق ــدم عـلــى ه ــذه الـخـطــوة ح ــول خ ـطــورة ومغبة
ً
هــذا الـتــزويــر؟ بــدال مــن ذلــك نــراه يسترسل فــي مقاله في
أعجبها القول حرفيًا« :يقتضي
تبريرات ومغالطات ِمــن
ِ
على الــدولــة فــي حــالــة مشاركتها فــي األنـشـطــة البترولية
( )State Paricipationتسديد ّ
حصتها مــن االستثمار
ّ
وتحمل فقدان هذه املبالغ في حال الفشل»( .كذا بالحرف
الــواحــد!) .وهــذه مغالطة ال عــذر لها بالنسبة إلــى الخبير
املذكور ،نظرًا إلى أن من ّ
املشاركة
املبررات األساسية لنظام
ّ
ّ
ّ
املتعهد األجـنـبــي وح ــده يتحمل املـخــاطــر ويتولى
هــو أن
التمويل ،في حني أن الطرف الوطني ال يدخل ّكشريك وال
ّ
يدفع ّ
املتعهد األجنبي) إل في حال
حصته (املحمولة من
ّ
اكتشاف تجاري وإنتاجه.
باإلضافة إلى محاولة السيد فاروق القاسم في مقاله في
«األخبار» تبرير ما جاء في املادة  5من املرسوم 2017/43
حول عزوف الدولة عن املشاركة ،ومن ثم عن تطبيق نظام
تقاسم اإلنتاج ،فمن املذهل أنه ينكر ويتجاهل في الفقرة
التالية أن تكون النرويج قد مارست هذا النظام في املاضي
ّ
عندما كانت بحاجة إليه ،إذ يؤكد« :أن التجربة النرويجية
ّ
بعد تحويرات
كانت وال تـ ّـزال مبنية على نظام االمتياز ّ
وتطورات مهمة ،حتى نهاية القرن املاضي» .إل أنه ينسى
أو يتناسى ما حصل قبل نهاية القرن املــاضــي ،وأنــه قد
سبق لهذا البلد واستعان بنظام املشاركة وتقاسم اإلنتاج
فــي املــراحــل األول ــى مــن تـطــويــر صـنــاعــة الـبـتــرول وال ـغــاز،
عندما كان في وضع قريب من وضع لبنان في الظروف
الراهنة.
ّ
ُ
ولـيــس هــذا س ـرًا فــي كــل مــا ُع ــرف وكـتــب عــن نـمـ ّـو هذه
الـصـنــاعــة فــي ال ـنــرويــج ،وه ــذا تـمــامــا مــا يــرويــه ف ــاروق
القاسم نفسه بالتفصيل في كتابه «النموذج البترولي
الـنــرويـجــي» ال ــذي تــم نـشــره بالعربية فــي الـكــويــت عــام
ّ .2010
ويفسر الكاتب في الصفحة  42وما يليها كيف
تصاعدت القناعة بضرورة مشاركة الدولة في «عمليات
النفط» ،ويشير إلى الرسالة التي بعث بها مجلس النفط
النرويجي إلى وزارة الصناعة عام  1968للفت انتباهها
إلــى ّ
أهمية هــذه املـشــاركــة .كما يشير فــي الصفحة 44
إلى تقرير الوزارة إلى البرملان حيث جاء« :ترتئي الوزارة
أن مشاركة الحكومة ستكون أمرًا ضروريًا على األقل
ّ
ّ
والتهيؤ ألعمال
من أجل الحصول على فرصة للتحكم

التنقيب واستثمار النفط على الساحل القاري النرويجي
بـشـكــل أك ـثــر مــاءمــة وف ــائ ــدة للمصلحة الـنــرويـجـيــة».
ال ـض ــرورة نفسها للمشاركة كـ ّـررتـهــا لجنة حكومية
خاصة عام  1969كوسيلة ال ّبد منها لتطوير الفعاليات
وال ـخ ـب ــرات ال ــازم ــة ال ـت ــي س ـت ـح ـتــاج ل ـهــا «امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات
النرويجية التي ستشارك في عمليات النفط»ّ .
أم ــا الــوســائــل ال ـتــي ل ـجــأت إلـيـهــا ال ـنــرويــج لـلـتـغــلــب على
افـتـقــارهــا حـتــى تـلــك الـفـتــرة للتجربة وال ـق ــدرات املالية
والتقنية الالزمة للمشاركة الفعلية في األنشطة البترولية
والغازية ،فهي الوسائل نفسها التي لجأت إليها عشرات
الدول األخرى عبر مشاركة شركات بترولية عاملية في
إطار نظام تقاسم اإلنتاج .وهذا تمامًا ما يذكره فاروق
القاسم في الصفحة  44وما يليها حيث ّ
يفسر بإسهاب
أنــه ،بعد فترة صعبة« :ب ــدأت شركة ستاتويل تشارك
في كل القطع بنسبة لم تقل عن  %50من الحصص.
باإلضافة إلى ذلك كان بإمكان الشركة أن ترفع ّ
حصتها
إلــى ما بني  %70و %80وفقًا لحجم االكتشاف .وفي
كل االتفاقيات ،كانت ستاتويل في ذلك الوقت محمولة
( )Carriedم ــن ِق ـب ــل ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى طـ ــوال فـتــرة
التنقيب .ويعني هذا أن الشركات األخــرى تدفع ّ
حصة
ستاتويل من تكاليف التنقيب على أمل استرجاعها هذه
املبالغ في حالة تحقيق اإلنتاج» (كذا حرفيًا ما جاء في
الصفحة .)51
أل ــم ي ـكــن م ــن ال ـبــدي ـهــي ،وهـ ــذه ه ــي الـ ـح ــال ،أن ينصح
فــاروق القاسم اللبنانيني باالقتداء بما فعلته النرويج
(وعـشــرات الــدول األخ ــرى) ،أي بتطبيق املشاركة التي
ً
ّ
نص عليها القانون ،بدال من تضليلهم واالكتفاء بالقول
إن النرويج ال تمارس سوى نظام االمتياز «منذ نهاية
الـقــرن املــاضــي» ،خصوصًا أن عمله االسـتـشــاري ّ
يتم
ّ
تحت مظلة إتـفــاق التعاون القائم منذ أكثر مــن عشر
سنوات بني الحكومتني اللبنانية والنرويجية.
ه ــذا واح ــد مــن جملة ت ـســاؤالت أخ ــرى يطرحها عمل
بعض خبراء البترول النرويجيني املجهولي الهوية الذين
يــأتــون ويــذهـبــون مـنــذ س ـنــوات كــاألشـبــاح مــن دون أن
يعرف أحد بماذا ينصحون ولحساب من يعملون؟
ُ
أخ ـي ـرًا ال آخـ ـرًا ت ـطــرح عــامــات اسـتـفـهــام كـبـيــرة حــول
أس ـب ــاب تـعــامــي بـعــض امل ـســؤولــن ع ــن ق ـطــاع الـبـتــرول
ع ــن االن ـ ـحـ ــرافـ ــات ال ـك ــارث ـي ــة الـ ـت ــي ح ـص ـلــت وال ت ــزال
ت ـح ـص ــل ،وخ ـص ــوص ــا ت ـج ــاه ــل م ـش ــارك ــة الـ ــدولـ ــة فــي
ّ
األنشطة البترولية ،وتجنب إنشاء شركة نفط وطنية
والـقـبــول بدخل بترولي مرتقب مــن األدن ــى فــي العالم،
ّ
ّ
مــا ال يمنعهم مــن التغني بــاتـبــاع الـنـمــوذج النرويجي
الــذي ال يشبه وال عالقة لــه ،ال من قريب وال من بعيد،
بــالـشـطــارات والـسـمـســرات والـنـهــب ال ــذي أصـبــح يـهـ ّـدد
االقتصاد الوطني ّ
برمته.
ّ
ّ
هذه السياسة العبثية ال يمكنها إل أن تؤدي بدورها إلى
هــدر الـثــروة البترولية املــوعــودة .إنها اإلج ــرام بعينه بحق
لبنان واللبنانيني.

