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في الواجهة

لبنان يتحضر
للتنقيب عن النفط
بـعــد انـضـمــام لـبـنــان رسـمـيــا إل ــى نــادي
ال ــدول الـنـفـطـيــة ،نتيجة مــوافـقــة مجلس
ال ـ ــوزراء ب ــاإلج ـم ــاع ،ع ـلــى ع ــرض وزارة
الطاقة واملياه منح رخصتني حصريتني
بـمــوجــب اتـفــاقـيـتــي اسـتـكـشــاف وإن ـتــاج
الئ ـت ــاف م ــن ث ــاث ش ــرك ــات ،للتنقيب
عن النفط والغاز في الحقلني  4الشمالي
و 9الجنوبي ،أعلن وزيــر الطاقة سيزار
أب ــي خـلـيــل ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أمــس
أن «وزارة الطاقة وهيئة البترول ّ
حددتا
هدفني إلطــاق دورة التراخيص وقد تم
تحقيقهما» .وقال« :دعيت الشركات إلى
الـتـفــاوض على الـعــروض التقنية ضمن
صالحياتي كوزير للطاقة ،وقد حصلنا
على االلتزام بحفر البئر الخامسة ،وبدء
الحفر عام  ،2019وبالتالي ستكون سنة
 2018مخصصة لـلـتـحـضـيــر» .وأش ــار
إلى أن «أهمية منح هذه التراخيص تكمن
في أن الفائدة االقتصادية لهذه األنشطة
البترولية ستكون كبيرة للبلد بفعل خلق
ف ــرص عـمــل جــديــدة وتـعــامــل تفضيلي
للموردين اللبنانيني كذلك لتأمني مصدر
محلي للطاقة أقــل كلفة وتـلـ ّـوثــا» ،معلنًا
أن «ك ــل معاملنا مــا ع ــدا ال ــذوق والجية
الـقــديـمــن بإمكانها الـعـمــل عـلــى ال ـغــاز».
وأوضـ ــح أب ــي خـلـيــل أن «ال ـت ـفــاوض كــان
شــرســا مــع ال ـشــركــات ،ون ـحــن أصــدرنــا
ن ـم ــوذج ــا ل ـل ـع ـقــد ال ـ ــذي س ـي ــوق ــع مـعـهــا،
وال ـتــزم ـنــا تــوقـيـعــه كـمــا أص ــدرت ــه الــدولــة
اللبنانية» ،الفتًا إلى أن «لبنان من الدول
القليلة التي توقع نموذج عقد ،كما صدر
ع ــن املـ ــرسـ ــوم ال ـح ـك ــوم ــي م ــن دون أي
تعديل ،وأنا سأبلغ الشركات باملوافقة».
ورأى أن «ال ـحــديــث ع ــن املـحــاصـصــة ال
يـسـتــأهــل الـ ــرد .وب ـش ـهــادة الـجـمـيــع هــذه
دورة التراخيص هــي مــن أكثر ال ــدورات
شفافية».
من جهته ،أوضــح رئيس لجنة األشغال
والـطــاقــة النيابية ُّ الـنــائــب  محمد قباني ،
ّأن «القرار الذي اتخذ في جلسة مجلس
الوزراء ،القاضي بإلزام البلوكني البحريني
ـاف
 4و 9ومـ ـن ــح ت ــراخـ ـي ــص الس ـت ـك ـشـ 
النفط والغاز قبالة سواحل لبنان لثالث
شركات هي (نوفاتيك الروسية ،وإيني
اإليطالية ،وتــوتــال الفرنسية) ّ
مهم جـ ّـدًا
ّ ّ
ألنه يمثل خطوة أولى نحو دخول لبنان
إلى منتدى الدول املنتجة للنفط والغاز».
ب ـ ــدوره ،أك ــد رئ ـيــسال ـل ـقــاء الــديـمـقــراطـي
عبر
النائبوليد جنبالط ،في تصريح له 
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعـي «ض ــرورة
وضـ ـ ــع ع ـ ــائ ـ ــدات الـ ـنـ ـف ــط ف ـ ــي صـ ـن ــدوق
سـيــادي» ،مشيرًا إلــى أن «األه ــم مــن كل
ش ــيء مـعــالـجــةال ــدي ــن ال ـع ــام وال ـع ـجــز و
الفساد».
(األخبار)

أنا تحقيق هذه األمنية له».
واعتبر بو غيدا أنه ثبت من اعترافات
أحــد الــوسـطــاء املــدعــو زي ــاد ا .املـعــروف
بـ«الحاج زياد» ،أن الرائد أحمد ج .طلب
«هدية مالية» عبارة عن مبلغ  110آالف
دوالر مقابل تعهده بإدخال ابن أحمد
ف .إلـ ــى امل ــدرس ــة ال ـح ــرب ـي ــة .واع ـت ــرف
ّ
ّ
ـأن أحمد املذكور سلم املبلغ
الوسيط بـ ّ
امل ــال ــي «م ــوض ـب ــا بـكـيــس» ل ــزي ــاد ال ــذي
سلمه ب ــدوره لـ ُلــرائــد املـتـقــاعــد .غير أن
األخير أنكر ما نسب إليه ،زاعمًا أنه أراد
ّ
خدمة صديقه فقط .وذكر أنه تسلم من
زيــاد ورقــة مكتوبًا عليها اسم التلميذ
املتقدم إلــى الكلية الحربية ،زاعـمــا أنه
قصد اللواء محمد خير في مقر رئاسة
ال ــوزراء ،وسأله إن كان بإمكانه معرفة
نـتـيـجــة ابـ ــن أح ـم ــد ف .وذك ـ ــر أن خير
أبلغه أن «الصبي شاطر ومشي حالو»،
عندها اتصل بــ«الـحــاج زي ــاد» ليبلغه
بأن «الصبي نجح بكفاءته».
ّ
واعتبر القاضي أن إنكار الرائد املتقاعد
وج ــزم ــه ب ــأن ــه ل ــم ي ـق ـبــض «وال نـكـلــة»
بقي مـجـ ّـردًا مــن أي إثـبــات أو قرينة أو

حريري جديد على رأس حكومة قديمة
ارسلت جلسة مجلس الوزراء
الخميس في قصر بعبدا،
بالقرارات التي اتخذتها
وأخصها ملف النفط ،اشارات
الى انطالقها من حيث
توقفت في جلسة  2تشرين
الثاني .مذذاك ،ليس بيان النأي
غير الحكومة ،بل
بالنفس ّ
تغير
رئيسها الذي ّ
نقوال ناصيف
افـ ـصـ ـح ــت ازمـ ـ ـ ــة اسـ ـتـ ـق ــال ــة ال ــرئ ـي ــس
سعد الـحــريــري ،بتداعياتها املحلية
ً
وال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وص ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ــى املـ ـخ ــرج
الــذي افضت اليه ،عن املكانة الصلبة
لـحـكــومـتــه ف ــي ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
املـسـتـمــرة مـنــذ ع ــام  ،2016عـلــى انها
ف ــي صـلـبـهــا الـ ــى ح ــن ال ــوص ــول الــى
االنـتـخــابــات النيابية ربـيــع  .2018لم
ّ
تتصرف قبل استقالة الحريري على
انـهــا انـتـقــالـيــة ،وال إبــانـهــا ،وال تبدو
كــذلــك ال ـيــوم بـعــدمــا تـســاقـطــت تباعًا
«االشــاعــات» التي احــاطــت بتعديلها
جــزئـيــا ،او ابــدالـهــا بــاخــرى .ال رئيس
الجمهورية ميشال عون ،وال التوازن
السياسي الــذي قامت عليه الحكومة
ّ
تغير فــي ضــوء آث ــار ازم ــة االستقالة.
االص ـ ــح ان ال ــرك ــن ال ـث ــال ــث ال ـ ــذي هــو
رئـيـسـهــا تـغـ ّـيــر تـمــامــا .لـلـمــرة االول ــى
ت ـج ــد ال ـل ـع ـبــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الــداخ ـل ـيــة
نفسها ام ــام حــريــري جــديــد يختلف
عــن ذاك ال ــذي ت ــرأس اول ــى حـكــومــات
العهد .لكنه يختلف اكثر بكثير عنه
عندما ترأس حكومة  ،2009وعنه مذ
قــاد قــوى  14آذار فــي الـنــزاع الداخلي
منذ عام .2005
ع ــوام ــل ش ـتــى ت ـح ـمــل ع ـلــى االع ـت ـقــاد
ب ـت ـحـ ّـول رئ ـي ـســي ـ ـ ـ ـ وال ـب ـعــض يصفه
جوهريًا ـ ـ فــي االداء الجديد لرئيس
الحكومة مذ اجتاز محنته االخيرة:
اولها ،رغم تمسكه بعالقاته الوطيدة
بالسعودية ـ ـ وقد استعار لها اخيرًا
ع ـ ـبـ ــارة «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات امل ـ ـم ـ ـيـ ــزة» ال ـت ــي
التصقت بسوريا اكثر منها باململكة
ـ ـ اال انــه يحظى الـيــوم برعاية دولية
م ـبــاشــرة م ــذ خ ــرج م ــن اح ـت ـجــازه في
الـ ــريـ ــاض ،أعـ ـ ــاد ت ـكــري ـس ـهــا اج ـت ـمــاع
مـجـمــوعــة الــدعــم الــدول ـيــة لـلـبـنــان في

ً
دل ـي ــل ،ف ـض ــا ع ــن ع ــدم إع ـط ــاء الـجـمــل
أي تـبــريــر منطقي ح ــول واق ـع ــة« :مل ــاذا
ي ـخ ـتــاره اب ــن الـ ـح ـ ّـي ،وص ــدي ــق الـعـمــر،
واألخ (ب ـح ـســب ت ـع ـب ـيــره) م ــن ب ــن كل
الناس ُ
ويدلي بواقعة الدفع بتفاصيلها
الدقيقة باملكان والزمان؟» .وقد تبني من
الــرجــوع إلــى دات ــا االت ـصــاالت الخلوية
ّ
أن الرائد املتقاعد تواصل بشكل الفت
قبل وأث ـنــاء وبـعــد م ـبــاراة الــدخــول إلى
الكلية الحربية ،مــع زي ــاد ،وه ــذا مــا لم
ي ـكــن ي ـح ـصــل س ــاب ـق ــا .ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ثبوت مخادعته على آلــة كشف الكذب
بحسب القرار االتهامي .وقد اعتبر بو
غيدا أن وقعة قبض الرائد الجمل ثابتة،
معتبرًا أن القانون يقضي الحقًا بإلزامه
بإرجاع املال ومصادرته.
أم ــا بـشــأن املــدعــى عليه ربـيــع ش .فقد
اع ـت ـبــر ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق أن الــوقــائــع
ً
أثبتت أن املــدعــى عليه قبض م ــاال من
مــروان س .وحسام ز ،.بزعمه مساعدة
اب ـن ـي ـه ـمــا فـ ــي الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى امل ــدرس ــة
الحربية .ورأى القاضي أنه في الحالة
األولــى ثبت قبض ربيع مبلغ  175ألف

بــاريــس .اذ نظر الـيــه على انــه شريك
رئـ ـيـ ـس ــي لـ ـه ــا ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وع ـن ـصــر
استقرار حقيقي في الــداخــل .ومــع ان
التحرك الغربيّ ،
ّ
املفوض الى فرنسا،
أكـ ّـب على حماية االستقرار اكثر منه
على الحريري كهدف في ذاتــه ،اال انه
وجد في رئيس الحكومة «املحبوس»
ـ ـ تبعًا لعبارة استخدمها عــون اكثر
مــن م ــرة فــي مـكــاملــاتــه مــع ال ـق ـيــادات ـ ـ
ما ّ
يعرض االستقرار اللبناني برمته
ّ
ل ـخــضــة غ ـيــر م ـح ـســوبــة .اذذاك بــدت
ســامــة رئـيــس الحكومة صـمــام امــان
هذا االستقرار.
شــرع ـيــة دول ـي ــة ك ـه ــذه اض ـح ــت اق ــوى
من صالحياته الدستورية في الوقت
ال ـح ــاض ــر ،واح ــال ـت ــه الـ ــى امـ ــد طــويــل
ال ُيـسـتـغـنــى عــن مــوقـعــه فــي املـعــادلــة
الداخلية.
ثــانـيـهــا ،بــالـتــأكـيــد ال ي ــزال الـغـمــوض
ي ـســود عــاقــة ال ـحــريــري بــالـسـعــوديــة
م ــذ غ ــادره ــا ،بــال ـطــري ـقــة ال ـت ــي غ ــادر،
ك ـم ــا ل ــو ان ـ ــه ف ـع ــل ع ـل ــى ظ ـه ــر مــركــب
فرنسي أنجده .ليس ثمة ما يشير الى
استعادته التواصل معها ،وال بدا في
نسيت مــا حــدث منذ 18
املقابل انـهــا
ُ
تشرين الثاني يوم أفلت منها .بذلك لم
تعد املرجعية االولــى واملباشرة التي
تحمي دوره فــي املـعــادلــة السياسية
مــذ افـتـتـحـهــا والـ ــده الــرئ ـيــس الــراحــل
رفيق الحريري عام  1992حينما وازن
ـ ـ كما فعل الـســوريــون ـ ـ بــن وجــوده
على رأس الحكومة للمرة االولى بني
نفوذين سوري وسعودي يتقاسمان
التأثير في لبنان.
لـعــل ع ــدم تـقــديــم الـسـفـيــر الـسـعــودس

ال ـج ــدي ــد ف ــي ل ـب ـن ــان ول ـي ــد ال ـي ـع ـقــوب
اوراق اعتماده الى رئيس الجمهورية،
بعد مضي قــرابــة شهر على وصوله
الـ ــى ل ـب ـن ــان ف ــي  20ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي،
خ ـي ــر م ــؤش ــر ال ـ ــى اكـ ـث ــر م ــن غ ـمــوض
ف ــي ال ـع ــاق ــة ال يـقـتـصــر ع ـلــى رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ،ب ــل ي ـط ــاول اي ـض ــا ال ــدول ــة
اللبنانية برمتها .في الحالني لم ُيقدم
كال الطرفني على خطوة واحدة حتى،
وإن منفردة ،الــى االم ــام حيال اآلخــر.
واقع االمر ان اململكة لم تغفر ،ولبنان
لم َ
ينس.
وقــد تكون مفارقة غير مسبوقة انها
املــرة االولــى ليس ثمة وسيط لبناني
فــي عــاقــات الـبـلــديــن :اول ـهــم الرئيس
حسني العويني من االربعينيات حتى
الستينيات ،ثانيهم الرئيس صائب
س ـ ــام مـ ـ ـ ــذذاك ح ـت ــى ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات،
ثالثهم الحريري االب منذ ذلك الحني
حتى اغتياله وخالفة ابنه له.
ثالثها ،رغــم كالمه املتكرر عــن تــردي
عــاقـتــه ببعض حـلـفــائــه ،مـبــاشــرة او
بالواسطة عبر نواب كتلته النيابية،
وتلميحه ال ــى «ب ــق بـحـصــة» ك ــان قد

اخرج الحريري سالح
حزب اهلل من جدوى
االستراتيجيا الدفاعية
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ّ
دوالر تسلمه في مقهى «فـيــروز» ،قبل
ي ــوم واحـ ــد م ــن إعـ ــان ال ـ ُن ـتــائــج .ورغ ــم
ّ
أن املدعى عليه أنكر ما نسب إليه ،إال
ُ
أن إن ـكــاره د ِح ــض بـعــدة ن ـقــاط .األول ــى
داتــا االتـصــاالت التي كشفت اتصاالته
ال ــدائـ ـم ــة خـ ــال االم ـت ـح ــان ــات لـطـمــأنــة
م ـ ــروان إلـ ــى أن اب ـن ــه «م ــاش ــي ح ــال ــو».
والـثــانـيــة الــوصــف الــدقـيــق ال ــذي قـ ّـدمــه
والد أحد التالمذة الضباط بشأن واقعة
كيفية لقائه بربيع في الزمان واملكان.

تحدث القرار االتهامي
عن ثالث صفقات دفع
فيها أهالي التالميذ
مئات آالف الدوالرات

ً
ف ـضــا عــن مــرافـقـتــه ملـ ــروان إل ــى مكتب
مــديــر املـخــابــرات العميد كميل ضاهر
وعدم وجود تبرير ُمقنع لدوافع مروان
إلى اتهامه بقبض املال.
أمـ ــا ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــذك ــر وال ــد
التلميذ الضابط حسام ز .أنه دفع مبلغ
 23ألف دوالر ،فيما أفاد ابنه بأن املبلغ
هــو  100ألــف دوالر ،تمكن مــن تأمينه
بعدما باع حصته في شقة يملكها في
بيروت.
وبحسب الـقــرار االتـهــامــي ،فــإن املدعى
عليه حسام يئس بعدما كــان قد تقدم
اب ـنــه مــرتــن إل ــى املـ ـب ــاراة خ ــال عــامــي
 2013و 2014ولـ ــم ي ـف ــز .ول ـ ــدى إع ــان
دورة عــام  ،2016أخـبــره ابنه أنها آخر
دورة يستطيع الـتـقــدم إلـيـهــا ،وإن لم
يـنـجــح سـ ُـيـ ّ
ـدم ــر طـمــوحــه ول ــن ُيصبح
ضابطًا .لــذلــك لجأ إلــى ربـيــع .وقــد أقــرّ
األخـ ـي ــر ب ــأن ــه راج ـ ــع م ــدي ــر امل ـخ ــاب ــرات
كميل ضاهر الذي أبلغه أن «امللف عند
قائد الجيش» .وعندما ُسئل إن كان قد
راج ــع قــائــد الجيش بـهــذا األم ــر ،أجــاب
أنه راجعه باسم جمعية املشاريع ،بعلم

ّ
بــقـهــا فــي االص ــل عـبــر ه ــؤالء ،لــم يشأ
ال ـحــريــري قـطــع ال ـج ـســور م ــع اول ـئــك،
وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود ح ـل ـي ـف ــه ح ـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية الذي يقيم في صلب التسوية
السياسية .على ان تمسكه باستقرار
ح ـك ــوم ـت ــه الـ ـ ــى م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ي ـج ـع ـل ــه يـ ـقـ ـص ــر ع ــاق ـت ــه
بالحليف السابق على مشاركته فيها
دونما اظهار اي استعداد ،حتى اآلن
ع ـلــى االقـ ـ ــل ،ال ــى اس ـت ـع ــادة م ــا كــانــت
عليه عــاقـتــه بسمير جـعـجــع .مضى
على عودته الى لبنان  24يومًا التقى
الجميع تقريبًا ،ودائمًا اكثر من مرة،
باستثناء جعجع .مؤشر ليس قليل
االهمية بالنسبة الى رئيس الحكومة
الذي ال ينسى عبارة اطلقها يومًا ان
املوت وحده ّ
يفرقه عن هذا الحليف.
ل ـيــس امل ـه ــم ف ــي االم ـ ــر ح ـل ـيــف جــديــد
وق ــع عـلـيــه ي ـعـ ّـوضــه ذاك ،ه ــو الـتـيــار
الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران
باسيل فحسب ،بل عثوره على رئيس
للجمهورية وقف الى جانبه وأنجده
فــي مـحـنـتــه ،وأصـ ـ ّـر عـلــى بـقــائــه على
رأس الحكومة .لم يجد الحريري في
عــون الـصــورة التي ّ
جربها مــع سلفه
الرئيس ميشال سليمان يــوم تخلى
عنه في كانون الثاني  ،2011وجارى
ق ــوى  8آذار فــي إق ـصــائــه عــن رئــاســة
الحكومة.
رابـ ـعـ ـه ــا ،ق ــد تـ ـك ــون س ـل ـس ـلــة مــواق ـفــه
امل ـتـ ّ
ـدرجــة مــن ح ــزب ال ـلــه اف ـضــل دليل
ّ
على ان ثمة مــا تغير حقًا فــي الرجل.
ف ــي وق ــت ســابــق ق ــال ان ح ــزب ال ـلــه ال
يستخدم سالحه في الداخل اللبناني.
فــي وقــت الحــق اج ــرى االس ـتــدارة غير
املتوقعة بقوله ان سالح الحزب اقليمي
ومشكلة ّال يسع لبنان بمفرده حلها
دونما تدخل اقليمي .ال تقتصر داللة
هذا املوقف على محاولة إخراج سالح
حــزب الله من السجال الداخلي فقط،
بــل تعني ـ ـ وهــو اقــوى مــا تعنيه ـ ـ ان
الكالم عن االستراتيجيا الدفاعية لبت
ســاح الـحــزب منذ اقــر اتـفــاق الــدوحــة
ال ـحــوار عليها وتــاحـقــت اجتماعاته
مــن حولها طــوال عهد سليمان حتى
عـ ــام  ،2013ب ــات ــت غ ـيــر ذات جـ ــدوى،
َ
وس َح َبها من التداول حتى.
راح ـ ــت ال ـت ـف ـس ـيــرات امل ـت ـبــاي ـنــة حـيــال
مــا تــوخــاه كــام الحريري تفصل بني
واالستقرار الداخلي
سالح حزب الله
ّ
ّ
يتهدده ـ ـ في رأيه ـ ـ تدخل الحزب
الذي
في ازمات املنطقة وشؤون دولها اكثر
منه وجود السالح بني ايديه.

الشيخ حسام قراقيرة ،فأجابه القائد:
«إذا نجح تكرم عيونكن» .ولدى سؤاله
إن كـ ــان ق ــد أخـ ــذ م ـبــالــغ مــال ـيــة مـقــابــل
املـســاعــدةّ ،رد ربـيــع بــأنــه كــان يساعده
بمبالغ مالية بسيطة ،نظرًا إلى وضعه
ال ـص ـح ــي ،وال ع ــاق ــة ل ـه ــذه امل ـســاعــدة
بادخال ابنه إلى الحربية.
وقــرر قاضي التحقيق العسكري األول
ّ
الـظــن بــاملــدعــى عليهم اآلب ــاء أحـمــد ف.
وحسام ز .وحسن س .والرائد املتقاعد
أح ـم ــد ج .وربـ ـي ــع ش .ب ـم ــوج ــب م ــواد
مــن قــانــون العقوبات وقــانــون القضاء
الـعـسـكــري ،تقضي بــالـعـقــاب بالسجن
بني شهرين وسنتني.
بهذا الـقــرار االتـهــامــي ،يكون قــد أســدل
الـ ـسـ ـت ــار ع ـل ــى هـ ـ ــذه ال ـف ـض ـي ـح ــة ال ـتــي
ل ــم ُي ــذك ــر فـيـهــا اسـ ــم أي م ــن ال ـضـبــاط
أو ال ــرت ـب ــاء ال ـعــام ـلــن داخـ ــل املــؤسـســة
الـعـسـكــريــة .ورغ ــم ثـبــوت دف ــع املـ ــال ،لم
ُيعرف من قبضه ،بعدما حالت املظلة
الـسـيــاسـيــة دون اسـتـكـمــال التحقيق،
ُ
فاستضعف املــدعــى عليهم ُليسجنوا
 50يومًا ال أكثر.

