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سياسة

5

تقرير

ـفافية» مع أسرار

فــي الــرقـعــة  4بحفر بئر استكشافية
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن مـ ــرح ـ ـل ـ ـتـ ــي
االسـتـكـشــاف األول ــى والـثــانـيــة .يصل
عـمــق الـبـئــر فــي مــرحـلــة االسـتـكـشــاف
األول ـ ــى إل ــى  4400م ـت ــر ،وإلـ ــى 4200
م ـت ــر مـ ــن س ـط ــح ال ـب ـح ــر فـ ــي مــرح ـلــة
االستكشاف الثانية ،مــن دون إجــراء
أي مسوحات زلزالية إضافية .كما تم
اق ـتــراح حفر بئر احتياطية إضافية
في مرحلة االستكشاف األولى ،شرط
أال تـكــون البئر االستكشافية األولــى
جافة.
أما العرض التجاري فشمل  4عناصر
للمزايدة في الرقعة :4
ـ ـ ـ ال ـح ـ ّـصــة ال ــدن ـي ــا ل ـل ــدول ــة م ــن ب ـتــرول
ّ
الربح ال تقل عن  30في املئة
ـ ـ الحصة الـقـصــوى لـلــدولــة مــن بترول
ّ
ّ
الحصة الدنيا للدولة.
الربح ال تقل عن

وهي  55في املئة (بحسب التقرير)
ّ
ـ سقف استرداد بترول الكلفة على أل
ّ
يتخطى  65فــي املـئــة (فــي التقرير 60
في املئة)
ـ عامل الوصول إلى الحصة القصوى
ّ
للدولة ال يقل عن ( 1في التقرير )2,5
ّ
أما الرقعة  9فقد حددت كاآلتي:
ـ ـ ـ ال ـح ـ ّـصــة ال ــدن ـي ــا ل ـل ــدول ــة م ــن ب ـتــرول
ّ
الربح ال تقل عن  30في املئة
ـ ـ الحصة الـقـصــوى لـلــدولــة مــن بترول
ّ
ّ
الحصة الدنيا للدولة
الربح ال تقل عن
وهي  40في املئة (بحسب التقرير)
ـ ـ ـ س ـق ــف اس ـ ـت ـ ــرداد ب ـ ـتـ ــرول ال ـك ـل ـف ــة ال
ّ
يتخطى  65فــي املـئــة (فــي التقرير 65
في املئة)
ـ عامل الوصول إلى الحصة القصوى
ّ
للدولة ال يقل عن ( 1في التقرير ) 3
وقــد تـ ّـم تقويم الـعــرض التجاري بناء
ع ـلــى ال ـس ـي ـنــاريــوات امل ـف ـتــرضــة ،الـتــي
رسمت بدورها ً
بناء على ثالثة حقول
نموذجية وثالثة احتماالت ألسعار.
وه ــذه الـسـيـنــاريــوات بحسب التقرير
«تــم تحديدها بـنـ ً
ـاء على ثالثة حقول
نـمــوذجـيــة وثــاثــة احـتـمــاالت ألسـعــار
النفط» .وهي على الشكل اآلتي:
ـ  2تريليون قدم مكعب من الغاز و14
مليون برميل من النفط
ـ ـ  5تــريـلـيــونــات ق ــدم مـكـعــب مــن الـغــاز
و 35مليون برميل من النفط
ـ ـ  10تريليونات قــدم مكعب مــن الغاز
و 70مليون برميل من النفط
ّ
ـاالت سـعــر الـنـفــط،
فـيـمــا حـ ــددت اح ـت ـمـ ّ
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ت ــوقـ ـع ــات «ب ــرن ــت»
الطويلة األمد ،وهي :
النفط ( 50دوالرًا سعر منخفض65 ،
ّ
متوسط 80 ،دوالرًا سعر
دوالرًا سعر
مرتفع)
الغاز ( 4دوالرات سعر منخفض5.5 ،
دوالرات س ـعــر م ـت ـ ّ
ـوس ــط 7 ،دوالرات
سعر مرتفع)
وكانت الهيئة في التقرير الــذي رفعه
أب ــي خـلـيــل إل ــى ال ـح ـكــومــة ،ق ــد قـ ّـدمــت
توصية أشارت فيها إلى أنه «بنتيجة
ّ
يتبي
التقويم الشامل على الرقعتني،
أن الـ ـع ــرض ــن املـ ـق ــدم ــن ج ـ ـيـ ــدان مــن
الناحية التنقية ،حيث يؤمنان برامج
استكشافية واعدة ألماكن محتملة قد
تحتوي على مواد هيدروكاربونية في
الرقعتني» .أمــا مــن الناحية التجارية
«ف ـي ــؤم ــن الـ ـع ــرض ــان املـ ـق ــدم ــان نـسـبــة
ّ
حصة إجمالية للدولة اللبنانية تفوق
ف ــي الــرق ـعــة  4وت ــام ــس ف ــي الــرق ـعــة 9
الـنـسـبــة الــوس ـط ـيــة لـحـصــة م ـئــة دول ــة
أخرى شبيهة بلبنان من حيث مياهها
الـبـحــريــة الـعـمـيـقــة وطـبـيـعــة مــواردهــا
الغازية».

مــن السنة الـجــديــدة» .تشير املصادر
َّ
إلى أن «مسألة عدم وجود مرشح من
برجا انعكست على قرار قيادة التيار
تـجــاه تسمية مرشحها ،ووضعتها
أم ــام سـيـنــاريــوهــات ع ـ َّـدة ،مــن بينها
التنازل عن الحجار ملصلحة مرشح
مـ ــن ب ــرج ــا بـ ـه ــدف ت ـج ـي ـي ــر أصـ ـ ــوات
الـبــرجــاويــن ملــرشــح الـتـيــار الـجــديــد،
ح ـفــاظ
وت ـح ـق ـيــق م ـط ـلــب ال ـب ـل ــدة بــال ـ ً
ع ـلــى مـقـعــدهــا ال ـن ـيــابــي» ،الف ـت ــة إلــى
ُ
َّ
أن «أس ـم ــاء أخ ــرى ج ــرى ال ـب ـحــث في
ً
ت ــرش ـي ـح ـه ــا بـ ـ ـ ــدال مـ ــن الـ ـحـ ـج ــار فــي
اآلونــة األخـيــرة ،هــي :بسام عبد امللك
(مساعد األمني العام لتيار املستقبل
فــي ش ــؤون ال ـعــاقــات ال ـعــامــة) ،وهــو
من بلدة كترمايا ،واملدير العام لقوى
األمن الداخلي السابق اللواء إبراهيم

بصبوص ،وهو من بلدة داريا».
وبـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ــرشـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــات «امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل»
و«االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ،ي ـب ــرز ط ـيــف الئـحــة
م ـس ـت ـق ـلــة ت ـن ـط ـلــق مـ ــن بـ ــرجـ ــا ،تـضــم
أس ـ ـ ـمـ ـ ـ ً
ـاء م ـ ــن امل ـس ـت ـق ـل ــن املـ ـن ــاوئ ــن
لـ ـ ـ ــأحـ ـ ـ ــزاب الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـخ ــوض
االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة .ت ــرى مـصــادر
ّ
سياسية أن «هــذا الخيار قائم إن لم
تــرشــح األح ــزاب السياسية أح ـدًا من
بــرجــا ،وعـنــدهــا سيكون الـلـجــوء إلى
خيار الئحة يرأسها مرشح برجاوي
ي ـح ـظــى ب ـق ـبــول ش ـع ـبــي أمـ ـ ـرًا قــائ ـمــا،
عدد
والعمل سيكون على تجيير أكبر ٍ
مــن األص ــوات التفضيلية ملصلحته،
ـرق في لوائح األح ــزاب ،ما
إلحــداث خـ ٍ
يـحـقــق لـبــرجــا مطلبها ويـحـفــظ لها
مقعدها في مجلس النواب».

يستعد لالنتخابات:
«الشيوعي»
ّ
تشكيل ائتالف معارض
لن ينأى الحزب الشيوعي
بنفسه عن خوض االنتخابات
النيابية .ال يتع ّلق األمر بكسب
مقاعد نيابية ،بقدر ما هو
التعامل مع االنتخابات بوصفها
محطة ،فيما األساس هو
«استكمال النضال السياسي في
وجه السلطة»
ليا القزي
مـفـهــوم امل ـعــارضــة فــي لـبـنــان ينحصر
ب ــن ط ــرف ــن .األول ،جـ ـه ــات ُم ـش ــارك ــة
فــي الـحـكــومــة نفسها ك ـ «مـعــارضــة من
الداخل» .أما الثاني ،فهو األحزاب التي
ُ
ـت م ــن ال ـتــرك ـي ـبــة الـحـكــومـيــة،
اســت ـث ـن ـيـ ّ
وت ـ ـق ـ ــول إن ـ ـه ـ ــا م ـ ـعـ ــارضـ ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة
حـ ـ ـصـ ـ ـرًا ،ول ـ ـيـ ــس ل ـل ـع ـه ــد أو الـ ـنـ ـظ ــام.
أم ـ ــا ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة وال ـت ـغ ـي ـيــريــة
ّ
ف ــي ال ـب ـل ــد ،املـ ـع ــارض ــة ل ـك ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
ال ـحــال ـيــة ،فـيـجــري تـهـمـيـشـهــا .نجحت
الـسـلـطــة ف ــي ت ـكــريــس ف ـكــرة ل ــدى قسم
ّ
ك ـب ـي ــر مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن أن امل ـع ــارض ــة
أشخاص وأحــزاب ،كانوا
تنحصر في
ٍ
حـ ـت ــى األمـ ـ ـ ــس ال ـ ـقـ ــريـ ــب جـ ـ ـ ــزءًا م ـن ـه ــا،
واسـتـثـنـتـهــم الـتــركـيـبــة ال ـحــال ـيــة .حني
ي ـجــري ال ـحــديــث عــن لــوائــح املـعــارضــة
لـخــوض االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة ،تتجه
األنظار إلى حزب الكتائب وما ُي ّ
سمى
«امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي» والـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
أش ـ ـ ـ ــرف ريـ ـ ـف ـ ــي وبـ ـ ـع ـ ــض ش ـخ ـص ـي ــات
 14آذار ،ف ـي ـم ــا ي ـت ــم إس ـ ـقـ ــاط ال ـح ــزب
ً
الشيوعي ،مثال من الحسابات.
أدى الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ف ــي ال ـس ـنــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة دورًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي م ـع ـظــم
الـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة ،مـ ــن «إس ـ ـقـ ــاط
ال ـن ـظ ــام ال ـط ــائ ـف ــي» وه ـي ـئ ــة الـتـنـسـيــق
النقابية وحــراك ما بعد أزمــة النفايات
وخ ـ ـ ــوض امل ــواجـ ـه ــة فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
ً
الـبـلـ ّ
ـديــة ،وص ــوال إلــى املطالبة بقانون
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـن ـس ـب ـيــة
والـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة وخ ـ ـ ـ ـ ــارج ال ـق ـي ــد
ّ
ال ـ ـطـ ــائ ـ ـفـ ــي .حـ ــتـ ــى م ـ ــع ت ـ ـع ـ ـ ّـدد الـ ـق ــوى
وال ـج ـم ـع ـيــات واألح ـ ـ ــزاب «امل ـع ــارض ــة»،
«حاجة» في وجه
بقي الحزب الشيوعي ّ
ال ـسـل ـطــة .نـقـطــة قــوتــه أنـ ــه يـمـلــك ك ــادرًا
تنظيميًا ،مــع بــرنــامــج عـمــل ،وتــاريـخــا
من املقاومة على املستويات كافة .وهو
م ـص ــدر «ث ـق ــة» لـفـئــة م ــن الـ ـن ــاس .تـفــرد
بتقديم برنامج لالنتخابات النيابية
ي ـت ـن ــاول م ـع ـظــم ال ـق ـض ــاي ــا الـسـيــاسـيــة
ّ
واالقتصادية .إال أن ذلك ال يلغي وجود
رأي آخرُ ،يقارب موضوع «الشيوعي»،
ٍ
ُ ّ
م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـ ـظـ ـ ٍـر ن ـ ـقـ ــديـ ــة ،ت ـ ـقـ ــلـ ــل مــن
الـفـعــالـيــة ال ـتــي سـيـظـهــرهــا ال ـحــزب في
ّ
ـادر
االنـتـخــابــات« ،ألن الشيوعي غير قـ ٍ

وح ــده عـلــى إح ــداث أي خ ــرق .يـجــب أن
ت ـع ـتــرف ال ـق ـي ــادة بـحـجـمـهــا الـحـقـيـقــي
بعيدًا عــن املـكــابــرة» .حــزب ال ـ  93عامًا،
يـ ّ
ـوجــه خـطــابــا إل ــى شــرائــح تـعــود أكثر
فــأك ـثــر إلـ ــى ت ـقــوق ـع ـهــا داخ ـ ــل بـيـئــاتـهــا
ً
املــذهـبـيــة ،ف ـضــا عــن تــأثــرهــا بــ«تــراكــم
خ ـي ـب ــات األمـ ـ ـ ـ ــل» ،ن ـت ـي ـجــة عـ ـ ــدم تـمـكــن
خرق ما.
التحركات الشعبية من إحداث
ٍ
انطالقًا من هنا ،يبدو السؤال مشروعًا
ع ــن ك ـيــف س ـت ـخــوض قـ ـي ــادة ال ــوت ــوات
(املــركــز الرئيسي للحزب) االنتخابات
النيابية ،وال ّ
سيما بعد تغيير قانون
االنتخابات ،واعتماد النسبية ،وارتفاع
فرصة الخرق.
بني صور قادة الحزب الشيوعي ،داخل
مكتبه املتواضع فــي الطبقة السادسة
م ــن مـبـنــى ال ـح ـ ّـزب ،ي ـقــول األم ــن الـعــام
ّ
لـ«الشيوعي» حنا غريب إن مقاربة ملف
االن ـت ـخــابــات «تـنـطـلــق م ــن أزمـ ــة الـبـلــد،
ّ
والنظام الطائفي ،الــذي هو مصدر كل
ّ
األزم ــات» .يبدأ بــإعــادة الحديث عــن أن
«ال ـن ـظــام الـسـيــاســي الـحــالــي عــاجــز عن
ُ
بـنــاء دول ــة ق ــادرة على أن تشكل إطــارًا
ن ــاظ ـم ــا مل ـع ــال ـج ــة املـ ـش ــاك ــل .وال ـس ـل ـطــة
أضعفت دور الدولة ،وأهملت الخدمات
ّ ً
االجتماعية ،وضربت االقتصادُ ،معززة
دور الـقـطــاعــات الــريـعـيــة» .لــذلــك يسأل

الهدف األساسي
هو بناء قطبية سياسية
معارضة للسلطة،
إلنقاذ البلد من األزمة

غ ــري ــب« :ك ـي ــف ل ـل ـش ـعــب واملـ ـق ــاوم ــة أن
ي ـن ـت ـصــرا ع ـل ــى االح ـ ـتـ ــال الـصـهـيــونــي
وعلى اإلرهــاب ،وهما غير قادرين على
ّ
الـتـخــلــص مــن أزم ــة ال ـن ـفــايــات ،وتــأمــن
ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـيـ ــاه وس ــائ ــر ال ـخ ــدم ــات
العامة؟ تحرير األرض يرتبط بتغيير
ال ـن ـظــام ال ـطــائ ـفــي وال ـس ـل ـطــة ،لـنـحــافــظ
ع ـل ــى اإلن ـ ـج ـ ــازات ون ـب ـن ــي دولـ ـ ــة تـلـيــق
بدماء الشهداء وتضحياتهم» .قد يكون
م ــا ي ـقــولــه أس ـت ــاذ الـكـيـمـيــاء صحيحًا،
ولكن فئة كبيرة ال تتفاعل معه ،وعدد
ّ
يتعد
الذين ُيشاركون في التحركات لم
اآلالف« .غير صحيح» ّ
يرد األمني العام،
ّ
ُم ـشــددًا عـلــى أن ــه «ال يـجــب التقليل من
قيمة التحركات الشعبية التي حصلت
ّ
فــي ال ـش ــارع» .بــرأيــه أن إن ـجــازًا تحقق،
ً
مثال ،في ما خـ ّـص قانون االنتخابات،
ّ
«صحيح أن كل الفئات التي تحركت لم
تكن موحدة حول سقف النسبية الذي

غريب :الشيوعي ال ُيمكن أن ينسحب من دوره في خوض المعركة االنتخابية (مروان طحطح)

تريده في القانون ،لكن جميعها طالبت
بالنسبية».
حالة االعتراض ّ
«جدية وكبيرة .السؤال
هو كيف نبني على هــذه التحركات؟».
الـ ـب ــداي ــة س ـت ـك ــون م ــن خ ـ ــال «تـجـمـيــع
ص ـ ـفـ ــوف مـ ـك ــون ــات حـ ــالـ ــة االعـ ـ ـت ـ ــراض
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،والـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ب ـمــواج ـهــة
ق ــوى ال ـس ـل ـطــة ال ـف ــاس ــدة .ه ــذا واجـبـنــا
كشيوعيني ويساريني وديموقراطيني
ومستقلني عن السلطة وقوى شعبية».
ّ
ه ـ ـنـ ــاك إدراك ب ـ ـ ـ ــأن امل ـ ـعـ ــركـ ــة ص ـع ـب ــة،
واحتمال أن ال ينجح أحد من املرشحني
عـلــى ه ــذه ال ـلــوائــح ،الـتــي بــاملـنــاسـبــة ال
ت ـش ـمــل أح ــزاب ــا وق ـ ــوى طــائ ـف ـيــة تـطــرح
نفسها كمعارضة مثل حــزب الكتائب.
ّ
يـقــول غــريــب إن «ال ـهــدف األســاســي هو
ب ـن ــاء ق ـط ـب ـيــة س ـيــاس ـيــة دي ـمــوقــراط ـيــة
معارضة للسلطة ،ليس من أجل خوض
االن ـت ـخــابــات فـحـســب ،بــل إلن ـقــاذ البلد
م ــن األزمـ ـ ـ ــة .إذا ن ـج ــح أحـ ــد املــرش ـحــن
ُ
فسيساعد بالتأكيد .لكن األهمية تكمن
فــي إنـتــاج قـيــادة مــوحــدة ،لطاملا طالب
الناس بها» .الحوار والنقاش بني هذه
القوى ،النقابية والشبابية والنسائية
والحزبية وهيئات «املجتمع املــدنــي»،
مــن أجــل «إن ـتــاج بــرنــامــج مـشـتــرك ،وقد
قطعنا شوطًا ُمهمًا بهذا املجال».
التحضير لالنتخابات النيابية بدأ من
خــال إجــراء تقويم في املناطق لتبيان
مكامن الخلل .لم يكتمل التقويم بعد،
لكن بحسب املعلومات ،منطقة البقاع
األوسط «صعبة» ،ومن األرجح أن يكون
ه ـنــاك تــرشـيـحــات ف ــي دوائ ـ ــر الـجـنــوب
وب ـع ـل ـبــك ـ ـ ـ ال ـه ــرم ــل وب ـ ـيـ ــروت ال ـثــان ـيــة
وعكار والشوف ـ عاليه ،بشكل أساسي،
ً
فضال عــن تشكيل ًاملاكينة االنتخابية
املتخصصني،
الـتــي تـضــم ،إضــافــة إلــى ّ
خـ ـب ــراء ان ـت ـخــاب ـيــن .ك ـمــا أن ـ ــه انـطـلـقــت
دورة لتدريب الشيوعيني على قانون
االنتخابات ،وشرحه.
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ـخـ ــوض
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ض ـمــن ائ ـتــاف
ع ــري ــض ،ح ـصــل ن ـق ــاش داخ ـ ــل الـلـجـنــة
امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـح ــزب حـ ــول املـ ـش ــارك ــة فــي
«النيابية» أو مقاطعتها .أبرز املدافعني
عــن املقاطعة هــو األم ــن الـعــام السابق
ّ
خـ ــالـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ــدادة .وتـ ـ ـق ـ ــول امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر إن
األخير «يعتبر قانون النسبية وفق 15
دائ ــرة مشوهًا ،ويجب أن نقود معركة
ّ
سياسية في الشارع ،علمًا بأن الدكتور
ُ
خ ــال ــد واف ـ ــق س ــاب ـق ــا ع ـل ــى أن يـ ـش ــارك
الشيوعي في االنتخابات وفــق النظام
ـري ،وتـلـقـيـنــا ف ــي حـيـنــه خ ـســارة
األكـ ـث ـ ّ
صورة الحزب».
على
سلبًا
رت
أث
قاسية
ٌ
يتمنى غريب أن ال ُيثار نقاش حول هذا
ّ
األمــر ،مؤكدًا أن «الشيوعي ال ُيمكن أن
ينسحب مــن دوره فــي خ ــوض املعركة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة وال ي ـج ــب أن نـ ـت ــرك ه ــذا
امل ــوق ــع ،ق ــرار ال ـحــزب هــو فــي استكمال
املواجهة».

