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سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبي صعب:
لم أترك روكز
عطفًا على ما ورد في «األخبار»
ب ـت ــاري ــخ  2017/12/8ف ــي خبر
ب ـع ـنــوان« :ت ـبــديــات جــديــدة في
ف ــري ــق روك ـ ـ ـ ــز» ،ح ـ ــول اس ـت ـقــالــة
غ ــاب ــي أبـ ـ ــي صـ ـع ــب مـ ــن م ــرك ــزه
فــي مكتب العميد شــامــل روكــز،
ّ
يهمني توضيح ما يأتي:
ً
ـ ـ أوال :لــم أتـقــدم باستقالتي وال
أزال أم ــارس نشاطي االعتيادي
ضمن فــريــق عمل العميد روكــز
االنتخابي.
ـ ـ ثــان ـيــا :ن ـشــاطــاتــي م ــوزع ــة بني
ع ــائ ـل ـت ــي وعـ ـمـ ـل ــي ،حـ ـي ــث قـمــت
ّ
ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ج ــدي ــدة تـطــلـبــت
م ـنــي ت ـفــرغــا أك ـث ــر م ــن ذي قـبــل،
إضافة الى الوقت الذي ّ
أخصصه
لـجـمـعـيــة «سـ ـب ــاق ال ـق ـم ــم» الـتــي
أترأسها.
غابي أبي صعب

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

«إدارة البترول» تعرض َع ْق َدي النفط« :شـ،ـ
أقامت هيئة إدارة قطاع البترول أمس ورشة عمل
للصحافيين بهدف إطالعهم على بعض التفاصيل
الخاصة بالقطاع .الهدف المعلن هو توطيد الثقة
بالقيمين على القطاع ونقل كل ما يتعلق به بصورة
ّ
«شفافة» .ومع أن الكثير من التفاصيل تبقى طي
تم التوصل اليها
الكتمان بحجة ّ
سرية االتفاقيات التي ّ
مع تحالف الشركات ،أعلنت الهيئة عن حصة الدولة
الكاملة في كل رقعة ،وتتراوح بين  %65و %70.5من
الرقعة  4وبين  %54.9و %63من الرقعة 9
ميسم رزق
ب ـع ــد م ــوافـ ـق ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـلــى
التنقيب عــن ال ـغــاز والـنـفــط فــي اثنني
مــن بـلــوكــات ال ـثــروة النفطية العشرة
في مياه املنطقة االقتصادية الخالصة
عـلــى ال ـشــاطــئ الـلـبـنــانــي ،دخ ــل لبنان
رسميًا ،نادي الدول النفطية واملنتجة
للبترول .وقد أجــاز ذلك لوزير الطاقة
سيزار أبي خليل التوقيع على عقدين
مع «كونسورسيوم» أو تحالف من 3
شركات عاملية هي« :توتال» الفرنسية،
«إيـ ـ ـن ـ ــي» اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة و«نـ ــوفـ ــات ـ ـيـ ــك»
ال ــروسـ ـي ــة ،مل ـب ــاش ــرة ع ـم ـل ـيــات الـحـفــر
ب ــداي ــة ع ــام  ،2019ب ـعــد رف ـع ــه تـقــريـرًا
إلــى الحكومة يشرح املفاوضات التي
خيضت مــع ممثلي الـشــركــات الـثــاث
حول الجوانب التقنية واملاليةّ .
وحدد
الـ ـعـ ـق ــدان ال ـح ـص ــة امل ـب ــدئ ـي ــة ل ـل ــدول ــة
اللبنانية من إنتاج الغاز والنفط بعد
التنقيب في البلوك الجنوبي ( )9وفي
البلوك الشمالي (.)4
وفيما ّصنف التقرير «سـ ّـريــا» حرصًا
على عدم كشف تفاصيل تضر بدورة
ّ
الـتــراخـيــص الحـقــا ،تــولــت هيئة إدارة
ق ـطــاع ال ـب ـتــرول أم ــس ش ــرح بـعــض ما
ُيمكن اإلفصاح عنه .وكشفت في ورشة
عمل أقامتها في فندق «كــراون بــازا»
ن ـتــائــج ال ـتــراخ ـيــص األول ـ ــى ف ــي امل ـيــاه
اللبنانية واملراحل املقبلة في القطاع،
واملـ ـ ـس ـ ــار الـ ـ ــذي تـ ـ ـ ّـم اتـ ـب ــاع ــه ت ـم ـه ـي ـدًا
للتوصل إلى الرخصتني .وفي ما يلي،
تنشر «األخبار» بعض املعلومات التي
عــرضـتـهــا «ال ـه ـي ـئــة» وأخـ ــرى حصلت
عليها مــن التقرير ال ــذي تـقـ ّـدم بــه أبي
خليل إلى الحكومة.
بحسب «الـهـيـئــة» ،أت ــت ه ــذه الخطوة
ّ
بالقيمني
بهدف توطيد ثقة الرأي العام
عـلــى إدارة الـقـطــاع ،وأك ــد الــوزيــر قبل
العرض سعيه إلى «إرساء نمط جديد

للتعامل بني الدولة اللبنانية املتمثلة
بالسلطة التنفيذية وسلطة اإلع ــام،
على أن يكون النمط جديدًا وشفافًا».
ثــم عــرض الــوزيــر ملف النفط بــأوراقــه
ومراحله كلها أمام الصحافيني الذين
شاركوا في ورشة العمل ،تحت عنوان
«الشفافية» التي تبدأ «عبر الهيكلية
التي أرساها القانون من أجل حوكمة
إدارة ال ـق ـطــاع ال ـب ـتــرولــي وأنـشـطـتــه».
وت ـتــألــف الـهـيـكـلـيــة م ــن ث ــاث طـبـقــات
حــوكـمــة« :األول ــى تتمثل بهيئة إدارة
ق ـط ــاع ال ـب ـت ــرول ،وال ـثــان ـيــة ه ــي وزي ــر
الطاقة ،أما الطبقة الثالثة فهي مجلس
الوزراء».
وقـ ّـدم رئيس الهيئة وليد نصر شرحًا
تفصيليًا عن دورة التراخيص األولــى
مـنــذ انـطــاقـتـهــا مــع إقـ ــرار املــرســومــن،
ّ
مرورًا بعملية التسويق للدورة وتسلم
ً
ع ــرض ع ـلــى الــرق ـع ـتــن  4و ،9وص ــوال
الــى موافقة مجلس الـ ــوزراء على منح
رخـ ـصـ ـت ــن بـ ـت ــرولـ ـيـ ـت ــن ح ـص ــري ـت ــن
ف ــي الــرقـعـتــن  4و .9وعـ ــرض املـعــايـيــر
ّ
والشروط التي أهلت ائتالف الشركات
لـ ـ ــدورة ال ـتــراخ ـيــص األول ـ ـ ــى ،مــوضـحــا
تفاصيل الـعــرض الـتـجــاري ال ــذي أخذ
ّ
حيزًا كبيرًا من النقاشات في األوساط
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وتـ ـع ــرض

اختلف التقويم
التجاري بين الرقعتين
بناء على
 4وً 9
سيناريوات مفترضة

أبي خليل :نسعى إلى إرساء نمط جديد للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة
بالسلطة التنفيذية وسلطة اإلعالم (مروان طحطح)

لكثير من الشكوك بشأن حصة الدولة
من اإلنتاج النفطي .وهذه الحصة ،كما
ق ــال ،ت ـ ّـم احتسابها فــي كــل رقـعــة بـنـ ً
ـاء
على «سيناريوات تشمل ثالثة أحجام
ّ
وتقدمت
لالكتشافات وثالثة أسعار»،
الـ ــوزارة والهيئة بــأرقــام حصة الــدولــة
كاملة (تشمل اإلتاوة وحصة الدولة من
بترول الربح والضرائب) ،تتراوح بني
 %65و %70.5من الرقعة  4وبني %54.9
و %63مــن الرقعة  .9وع ــرض نبذة عن
حـجــم أص ــول كــل مــن الـشــركــات وحجم
أعمالها في العالم ،وذلك نفيًا لـ«بعض
ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات» ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ــاولـ ـ ــت إحـ ـ ــدى
الشركات بأنها تواجه قضايا احتيال
وفساد في أكثر من دولة في العالم.
ه ــدف ــا دورة ال ـت ــراخ ـي ــص ،حـ ّـددت ـه ـمــا
ال ـه ـي ـئــة ب ــ«ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اك ـت ـشــافــات
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاه الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة،

واملـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـل ــى حـ ـق ــوق ل ـب ـن ــان فــي
م ــوارده الطبيعية على امـتــداد مياهه
البحرية» .وأشارت إلى أن االتفاقيتني
اللتني تـ ّـم توقيعهماّ ،
تنصان على أن
«تقديم خطة االستكشاف في كل رقعة،
وت ـح ـض ـيــر ق ــاع ــدة الـ ـخ ــدم ــات ال ـب ـ ّ
ـري ــة
واستحصال الرخص البيئية الالزمة
واستكمال أعـمــال التصميم للبئرين،
سـتـتــم خ ــال ع ــام  .»2018أم ــا «تــأمــن
معدات التنقيب وحفر بئر في الرقعة
 ،4ث ــم ح ـفــر ب ـئــر أخ ـ ــرى ف ــي ال ــرق ـع ــة 4
وحفر بئر في الرقعة  ،9فسيتم خالل
ع ــام  ،2019م ــع اإلش ـ ــارة ال ــى إمـكــانـيــة
م ـشــاركــة ال ــدول ــة ت ـجــاريــا م ــع ائ ـتــاف
ً
الشركات مستقبال عبر شركة وطنية
أو غيرها من الوسائل».
وبحسب معلومات «األخ ـبــار» ،التزم
ّ
مقدم الطلب بموجب العرض التقني

تقرير

«غليان انتخابي» في برجا محاوالت لتعويم ّترو ...ماذا عن الحجار؟
الجنون
محمد ّ
عـ ــادت أج ـ ـ ُ
ـواء االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
فــي إقليم ال ـخــروب (قـضــاء الـشــوف)،
وتحديدًا في بلدة برجا (عدد ناخبي
ال ـب ـلــدة املـسـجـلــن ي ـفــوق الـ ـ ــ 15أل ـفــا)،
لـ ـت ــرخ ــي ب ـظ ــال ـه ــا مـ ــن جـ ــديـ ــد عـلــى
املـشـهــد الـسـيــاســي فـيـهــا .ي ــوم األحــد
ع ـق ــدت ف ـع ــال ـي ــات ال ـب ـل ــدة واألح ـ ـ ــزاب
ف ـي ـهــا ،ل ـق ـ ً
ـاء ت ـش ــاوري ــا لـلـتـبــاحــث في
االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي فــي اإلقـلـيــم،
وكان عنوانه «تأكيد ضــرورة ضمان
مـقـعـ ٍـد لـبــرجــا فــي املـجـلــس الـنـيــابــي»،
بـعــد إع ـف ــاء رئ ـيــس ال ـح ــزب الـتـقــدمــي
االشتراكي النائب وليد جنبالط ،قبل
أشـهــر ،النائب عــاء الــديــن تــرو ،وهو
مــن بــرجــا ،مــن الـتــرشــح لالنتخابات

امل ـق ـب ـلــة ،وإعـ ـ ــان تــرش ـيــح بـ ــال عبد
ً
من شحيم ،بديال من ترو،
الله ،وهو ّ
للمقعد الـســنــي فــي ال ـشــوف .مــا بعد
خـ ـط ــوة ج ـن ـب ــاط ل ـي ــس ك ـم ــا قـبـلـهــا،
وهــذا مــا ترجمته أج ــواء اللقاء الــذي
ـات بـشــأن
شـهــد مـشــاحـنــات وت ـج ــاذب ـ ٍ
بديل
مرشح من برجا
ـرح
ٍ
ٍ
معضلةِ طـ ِ
ل ـتــرو ،وع ــدم خ ــروج املجتمعني بــأي
ن ـت ـي ـج ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة .ت ـ ـقـ ــول مـ ـص ــادر
َّ
مشاركة في االجتماع لـ«األخبار» إن
ـرخ في
«جنبالط نجح فــي إح ـ ِ
ـداث شـ ٍ
إقـلـيــم ال ـخ ــروب ،بـعــد طــرحــه مرشحًا
ً
مرشح من برجا،
في شحيم بديال من
ٍ
ِّ
في ظل وجود النائب محمد الحجار،
وهو أيضًا من شحيم» .وتلفت إلى أن
«هناك محاوالت حثيثة لتعويم ترو
مــن قـبــل مـقـ َّـربــن ل ــه ،واسـتـغــال هــذه

 15ألفًا هو عدد
ناخبي بلدة برجا ،كبرى
بلدات إقليم الخروب

االجـتـمــاعــات لـلـتــرويــج لــه مــن جديد
م ــرش ـح ــا ل ـب ــرج ــا ب ــإج ـم ــاع أب ـنــائ ـهــا،
ب ـع ــد إقـ ـن ــاع ف ـع ــال ـي ــات ال ـب ـل ــدة ب ـعــدم
مرشح قــوي يستطيع خوض
وجــود
ٍ
االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخ ــاب ــي ب ـع ـي ـدًا من

ال ـتــوافــق ال ـحــزبــي ،وج ـعــل ه ــذا األمــر
ذريـ ـع ــة لـ ــدى ج ـن ـب ــاط إلع ـ ـ ــادة ط ــرح
ترو من جديد» .محاوالت «التعويم»
ه ـ ـ ـ ــذه ،ن ـف ـت ـه ــا ورفـ ـضـ ـتـ ـه ــا مـ ـص ــادر
قـيــاديــة ب ــارزة فــي ال ـحــزب «الـتـقــدمــي
االشـ ـت ــراك ــي» ،ال ـت ــي أك ـ ــدت «االلـ ـت ــزام
ال ـ ـكـ ــامـ ــل بـ ـت ــرشـ ـي ــح ب ـ ـ ــال عـ ـب ــد ال ـل ــه
لالنتخابات وعــدم العودة إلى ترو».
َّ
ـث ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أن
ورأت ،ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«جنبالط أعطى برجا مقعدًا نيابيًا
ع ـلــى مـ ــدى  25ع ــام ــا ،وه ـ ــذا ي ـك ـفــي».
ت ـض ـي ــف امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر« :مـ ـ ــا حـ ـص ــل فــي
االجتماع مضيعة للوقت ،واملطلوب
الـيــوم مــن بــرجــا أن تختار مرشحها
بالتعاون مع جنبالط والرئيس سعد
ً
الحريري ،بدال من مهاجمتهما».
م ــع ال ـح ـم ـلــة «الـ ـب ــرج ــاوي ــة» األخ ـي ــرة

ون ـ ـفـ ــي «االش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــي» ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة عــن
ترشيح عبد الله ،تتجه األنظار نحو
وضع ابن بلدته ،شحيم ،عضو كتلة
ِ
«املـسـتـقـبــل» الـنــائــب محمد الـحـجــار.
بقبول ورضى
عمليًا ،يتمتع الحجار
ٍ
كـبـيــريــن عـلــى مـسـتــوى ق ـيــادة التيار
املـتـمـثـلــة بــالــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري،
ـول ش ـع ـبــي م ـل ـمــوس في
عـ ــدا ع ــن قـ ـب ـ ٍ
م ـنــاطــق إق ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــروب ،وال سيما
برجا ،نظرًا إلى العديد من الخدمات
التي اقترن اسمه بها خالل السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .لـ ـك ــن فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ـق ــول
مـ ـ ـص ـ ــادر قـ ـي ــادي ــة ف ـ ــي «امل ـس ـت ـق ـب ــل»
َّ
ل ــ«األخ ـبــار» إن «تــرشـيــح الـحـجــار لم
ٌ
ُ
ـرار من
يحسم بـعــد ،وهــو مــرهــون ب ـقـ ٍ
الحريري ،الذي سيعلن اسم مرشحه
فــي إقـلـيــم ال ـخ ــروب فــي الـشـهــر األول

