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سياسة
المشهد السياسي

ً
أمواال ...لصرفها سرًاّ
الحريري يطلب
يوم تاريخي :لبنان إلى نادي النفط وإطاحة «ناطور» االتصاالت

احتفل لبنانيون كثر ،كما مجلس الوزراء ،بإقرار مرسومين من مشاريع ّمراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثالث
سنوات ،وبإطاحة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف ،فيما لم يتسن للمواطنين تهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري
على فضيحة عهده األولى ،التي تتمثل في طلبه إدراج بند نفقات سرية في رئاسة مجلس الوزراء ،ليتمكن من تثبيت
سابقة تتيح له اإلنفاق بال حسيب أو رقيب
فــي الــرابــع مــن كــانــون الـثــانــي ،2017
أطـ ـلـ ــق م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـصـ ـف ــارة
لـتـحـ ّـول لبنان إلــى دول ــة ق ــادرة على
اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،وبـ ــات
بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب
أمــام الشركات الراغبة في التنقيب.
خروج النفط والغاز من باطن البحر
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى س ـ ـنـ ــوات .ل ـك ــن م ـج ـ ّـرد
إقرار مرسومني ،أمس ،أدخال لبنان،
نـظــريــا« ،ال ـن ــادي الـنـفـطــي» .إن ــه يــوم
تاريخي ،بكل مــا للكلمة مــن معنى.
فإلى الـثــروة النفطية ،أطــاح مجلس
ال ـ ــوزراء املــوظــف «ال ـتــاري ـخــي» الــذي
قبض على «ثروة» قطاع االتصاالت،
ع ـب ــد امل ـن ـع ــم ي ــوس ــف .وهـ ــو ال ـق ـطــاع
الـ ــذي تـعــامـلــت م ـعــه الـسـلـطــة ط ــوال
الـ ـعـ ـق ــود الـ ـث ــاث ــة امل ــاضـ ـي ــة ك ـم ــا لــو
أن ــه «ن ـفــط ل ـب ـنــان» الـ ــذي ال يـنـضــب.
ّ
وعينت الحريرية السياسية يوسف
ُ
«ن ــاط ــوره ــا» ع ـل ـيــه ،ق ـبــل أن تـسـ ِقــط
بنفسها ورق ـت ــه ،فــي لـحـظــة االت ـفــاق
الــرئــاســي مــع الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر.
وفي امللفني ،ظهرت مفاعيل االتفاق
ال ـ ــذي أوص ـ ــل ال ـع ـم ــاد م ـي ـشــال عــون

تعيين األيوبي أثار
ُحفيظة وزراء وسيرته الذاتية
وزعت بعد تعيينه
إل ــى قـصــر ب ـع ـبــدا ،وخــاصــة لناحية
«ت ـس ـل ـيــم» الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
ل ـعــون وت ـي ــاره الـسـيــاســي بمفاتيح
الحكم ،بعد سـنــوات مــن تعطيل كل
املـشــاريــع التي حــاول تكتل التغيير
واإلصالح تنفيذها.
القراران التاريخيان خطفا األضواء
عــن بند ـ ـ فضيحة كــان مــدرجــا على
ج ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـ ـمـ ـ ــال مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء.
ّ
ف ــال ــرئـ ـي ــس سـ ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري س ــط ــر
«إنجازه االول» ،بالطلب إلى مجلس
ال ــوزراء املــوافـقــة على نقل مبلغ 6.5
مليارات ليرة من احتياطي املوازنة
إلــى مــوازنــة رئــاســة مجلس ال ــوزراء.
ال ـف ـض ـي ـح ــة ل ـي ـس ــت ف ـ ــي أن الـ ـج ــزء
األكـ ـب ــر م ــن ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــوال سـيـغـطــي
بنود العالقات العامة واملستشارين
واألعياد والتمثيل وما إلى ذلك من
بـنــود «ال قيمة لـهــا» .مشكلة الطلب
ّ
يتضمن إدراج مليار
تكمن فــي أنــه
و 500م ـل ـيــون ل ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة تحت
بند «نفقات سرية»! وبند َ«النفقات
ال ـس ــري ــة» ف ــي املـ ــوازنـ ــة ُي ـم ــن ــح ع ــادة
لألجهزة األمنية ،لتغطي مصاريف
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـسـ ــريـ ــة ،ك ــال ـت ـج ـ ّـس ــس
وتمويل شبكات املخبرين ومــا إلى
ذل ــك مــن أم ــور ال ُيـ ــراد لـهــا أن تكون
علنية وأال تخضع للرقابة .لكن أن
تطلب رئــاســة الـحـكــومــة حــق صــرف
«ن ـف ـقــات س ــري ــة» ،ف ــذل ــك يـعـنــي أنـهــا
قــررت دخــول العالم السري لألعمال
األم ـن ـيــة ،أو أن ال ـحــريــري يــريــد دفــع
املــال «كــاش» ،ألشخاص أو شركات،
ب ـس ـهــولــة وس ــري ــة ت ــام ــة ،ومـ ــن دون
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة الـ ـ ـ ــى اسـ ـ ـتـ ـ ـئ ـ ــذان أحـ ـ ـ ــد أو
الـتـصــريــح بــوجـهــة اسـتـعـمــال املبلغ
امل ــال ــي ألي ج ـه ــة رق ــابـ ـي ــة ،ك ــدي ــوان
املـ ـح ــاسـ ـب ــة عـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل املـ ـ ـث ـ ــال ال

أدرج الحريري مبلغ مليار و 500مليون ليرة تحت خانة «نفقات سرية» لرئاسة الحكومة (مروان طحطح)

الحصر .صحيح أن املبلغ املطلوب
«زهـيــد» إذا ما قيس بحجم اإلنفاق
ال ـع ــام ،إال أن م ـج ـ ّـرد إقـ ـ ــراراه يسمح
ً
ب ـت ـث ـب ـيــت س ــاب ـق ــة ،ت ـت ـيــح مـسـتـقـبــا
ت ـض ـخ ـي ــم املـ ـبـ ـل ــغ ،وت ـع ـم ـي ـم ــه عـلــى
مــؤس ـس ــات رس ـم ـيــة أخ ـ ــرى .وت ـجــدر
اإلشـ ــارة إل ــى أن قــانــون م ــوازن ــة عــام
( 2005آخ ــر مــوازنــة ص ــادرة بقانون
ّ
يتضمن بند
عــن مجلس الـنــواب) ال
«نـ ـفـ ـق ــات سـ ــريـ ــة» ل ــرئ ــاس ــة مـجـلــس
الوزراء .والالفت أن غالبية الوزراء لم
يعترضوا على البند .فبعضهم يظن
أن لرئاسة مجلس الــوزراء الحق في
إنفاق املــال العام سـرًا ،فيما البعض
ّ
اآلخ ــر لــم يـكــلــف نفسه االط ــاع على
تفاصيل جــدول األعمال .واملثير في
األم ــر أن الـبـنــد أق ـ ّـر مــن دون نـقــاش،
ُ
ل ــت ـم ـن ــح رئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـب ـل ــغ
اإلجمالي الذي طلبته .فهل تم تعديل
الـطـلــب لجهة إزالـ ــة خــانــة «الـنـفـقــات
السرية» وتوزيع مبلغ املليار و500
مليون ليرة على الخانات األخــرى؟
أم أن مجلس ال ــوزراء ش ـ ّـرع مخالفة
الــدسـتــور والـقــانــون فــي هــذا الـقــرار؟
في الحالتني ،تبدو محاولة الرئيس

الـحــريــري تشريع اإلنـفــاق بــا رقابة
بداية غير موفقة لواليته.
ف ـ ــي م ـ ــا ع ـ ـ ــدا ذلـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـهـ ــدت ج ـل ـســة
َ
مرسومني
مجلس الوزراء أمس إقرار
مــن مـشــاريــع مــراسـيــم تنظيم قطاع
ال ـن ـفــط ،وإق ــال ــة امل ــدي ــر ال ـع ــام لهيئة
أوجيرو وتعيني عماد كريدية خلفًا
ل ــه ،فـيـمــا ت ــم تـعـيــن بــاســل األيــوبــي
مديرًا عامًا لالستثمار والصيانة في
وزارة االتـصــاالت ،وهــو املوقع الذي
يشغله يــوســف أيـضــا .وإضــافــة
كــان
ُ
إلــى ذل ــك ،أ ِق ـ ّـر مــرســوم ب ــدالت أتعاب
اللجنة املعنية باستعادة الجنسية.
ف ــي م ــوض ــوع ال ـن ـف ــط ،أقـ ـ ـ ّـر م ــرس ــوم
تـقـسـيــم املـ ـي ــاه ال ـب ـحــريــة الـخــاضـعــة
للوالية القضائية للدولة اللبنانية
إل ــى « 10ب ـل ــوك ــات» ،وم ــرس ــوم دفـتــر
الشروط الخاص بدورات التراخيص
في املياه البحرية ونـمــوذج اتفاقية
االستكشاف واإلن ـتــاج .وبعد نقاش
مستفيض ،أحـيــل امل ـشــروع الخاص
ب ـ ــاألح ـ ـك ـ ــام الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة
ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة وم ـ ـشـ ــروع
القانون املتعلق بــاملــوارد البترولية
فــي االراض ــي اللبنانية إلــى لجنتني

وزاريتني لدرسهما .إقرار املرسومني
سـبـقـتــه م ــداخ ـل ــة م ـط ـ ّـول ــة م ــن وزي ــر
امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،ق ـ ـ ّـدم فيها
 26مالحظة على مشاريع املراسيم،
ت ـت ـض ـ ّـم ــن قـ ـض ــاي ــا م ــالـ ـي ــة ،وأخـ ـ ــرى
تـتـصــل ب ـصــاح ـيــات وزي ـ ــر ال ـطــاقــة.
وطالب خليل بفتح البلوكات الثالثة
الواقعة على الحدود الجنوبية أمام
الـ ـش ــرك ــات (وهـ ـ ــو م ــا كـ ــان ق ــد ج ــرى
االتفاق عليه بني الرئيس نبيه بري
وخ ـل ـيــل م ــن ج ـه ــة ،وال ــوزي ــر ج ـبــران
باسيل من جهة أخــرى ،قبل أشهر).
وبما أن املــرســوم يفرض على وزيــر
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة فـ ـت ــح خـ ـمـ ـس ــة «ب ـ ـلـ ــوكـ ــات»
الستدراج عروض شركات التنقيب،
جرى تضمني محضر الجلسة عبارة
تتضمن ّ
ّ
تعهد الوزير سيزار بوخليل
بفتح البلوكات الحدودية الجنوبية،
وبلوك في وسط املنطقة االقتصادية
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وبـ ـ ـل ـ ــوك خـ ــامـ ــس ع ـنــد
الـ ـح ــدود ال ـش ـمــال ـيــة ،أمـ ــام اس ـت ــدراج
عروض الشركات .وفيما التزم وزراء
ح ــزب الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بــالـصـمــت
حيال طلب خليل ،سأل وزير الدولة
لشؤون التخطيط ميشال فرعون عن

مغزى اختيار البلوكات الجنوبية،
األمر الذي استدعى شرحًا من وزير
املال حول صراع لبنان مع إسرائيل
الذي يتضمن في جانب منه صراعا
على النفط ،ثروة لبنان التي يسرقها
العدو وقد بدأ فعليا بعملية الحفر.
ف ــالـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي وراء ادراج
ال ـب ـلــوكــات ال ـثــاثــة ضـمــن املـنــاقـصــة
سياسي يرتبط بالصراع القائم مع
ه ــذا ال ـك ـيــان ،دائ ـمــا وف ـقــا للمطالعة
ال ـت ــي ق ــدم ـه ــا خ ـل ـي ــل ،وال ـ ـهـ ــدف مـنــه
تـثـبـيــت ح ــق ل ـب ـنــان ف ــي االس ـت ـف ــادة
من هذه البلوكات .وقد ّ
سجل خليل
ف ــي اطـ ــار مــداخ ـل ـتــه اع ـ ّت ــراض ــا حــول
منح وزيــر الطاقة الحق في التحكم
بــان ـتــاج ال ـن ـفــط ،خـفـضــه أو الـسـمــاح
لشركات في ظــروف خاصة بتأجيل
االنـتــاج ملــدة سنة على سبيل املثال.
وطلب نقل هــذه الصالحيات من يد
الوزير الى مجلس الوزراء مجتمعا.
ك ــذل ــك ط ــال ــب وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة مـ ــروان
حـ ـم ــادة ب ــإن ـش ــاء صـ ـن ــدوق س ـي ــادي
ل ـعــائــدات اس ـت ـخــراج الـنـفــط وال ـغــاز،
وب ـ ــإنـ ـ ـش ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة إلدارة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع .وفـ ـيـ ـم ــا اج ـ ـ ـ ــرى ال ــرئـ ـي ــس

