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مقال

سياسة نفط وطنية أم تضليل بال حدود؟

ــة ...والتحركات

ُ
«م ـمــاث ـلــة» ملــوظ ـفــن مـحـســوبــن على
األح ـ ــزاب املـنـتـمــن إل ـي ـهــا .مــن األمـثـلــة
ُ ّ
ع ـلــى ال ـتــرف ـي ـعــات ال ـت ــي ت ـش ــك ــل ه ــدرًا
لألموال ،ترفيع املدقق الداخلي لتولي
رئــاســة قـســم ال ـصــرف ـيــات ،األم ــر الــذي
دفع إلى نقل رئيس القسم إلى وظيفة

جــديــدة ،هــي ُ
«مـســاعــد املــديــر املــالــي»،
وهــي وظيفة غير مــوجــودة أيضًا في
اإلجراء.
املراسيم والقوانني املرعية ُ
هذا الواقع ال ُيرهق موازنة املستشفى
وي ــزي ــد م ــن ال ـع ـجــز ال ـح ــاص ــل وي ـعــزز
مكامن الهدر فحسب ،بل يأتي أيضًا
على حساب الكثير من املوظفني الذين
يحق لهم التقدم لهذه الوظائف ،بحكم
وخبرتهم.
أسبقيتهم
ُ
ح ــال ـي ــا ،ي ـضــم امل ـس ـت ـش ـفــى ن ـحــو 950
موظفًا وأجيرًا .غالبية هؤالء ال تشكو
عدم تحقيق مطالبها ،بقدر ما تشكو
ُ«اس ـت ـم ــرار» نـهــج ال ـف ـســاد ال ــذي أنهك
املستشفى وال يــزالُ .ي ّ
عبرون عن نوع
م ــن «ال ـخ ـي ـبــة» ال ـتــي اعـتــرتـهــم بعدما
ُوعـ ــدوا خـيـرًا مــن الـجــو «اإلصــاحــي»
الذي ُ رافق تولي األبيض مسؤولياته
فــي املستشفى فــي نيسان عــام .2015
التعيينات والترفيعات
بــرأي ه ــؤالءُ ،
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــده ــا املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى أخ ـ ـي ـ ـرًا،
ً
لـ ُيـســت إال دل ـيــا عـلــى اس ـت ـمــرار واقــع
املـسـتـشـفــى ،وبــالـتــالــي مـعــانــاتـهــم في
تحصيل حقوقهم.
ّ
يـ ـق ــول ن ـ ـ ـ ــزال ،إن ح ـج ــة األب ـ ـيـ ــض فــي
عــدم تطبيق ق ــرار مجلس اإلدارة هو
عــدم قــدرتــه على إعـطــاء تــاريــخ محدد
لـ ــوصــول الـسـلـفــة امل ــوع ــودة وامل ـحــددة
ب ـن ـحــو  10مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـي ــرة ل ـب ـنــان ـيــة،
«لكننا أخـبــرنــاه أنـنــا ُمـسـتـعــدون ألن
نـنـتـظــر إل ــى ح ــن أن ي ـســوي املـجـلــس
ح ـس ــاب ــات ــه امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ـس ـل ـف ــة بـعــد
وصــول ـهــا ألش ـه ــر .ج ــل م ــا ن ــري ــده هو
تحديد موعد لتحقيق مطالبنا التي
طال انتظارها».
من جهته ،يقول األبيض لـ«األخبار»،
إن العنصر البشري هو من أولويات
ـاح ال ــذي حققناه منذ
اإلدارة «والـنـجـ ُ
ت ــول ـي ـن ــا إدارة امل ـس ـت ـش ـف ــى لـ ــم يـكــن
ليحصل من دون هذا العنصر» ،الفتًا
إلى أن اإلدارة «تؤمن بمطالب هؤالء،
ل ـك ـن ـه ــا عـ ــاجـ ــزة عـ ــن تـ ـح ــدي ــد ت ــاري ــخ
لتنفيذ ال ـقــرار وال ــوع ــود ،ذل ــك أنـنــا ال
نـعــي مــوعــد ح ـصــول املـسـتـشـفــى على
السلفة املرجوة».
وعــن مسألة التعيينات والترفيعات،
يــ ّ
ـرد األبـ ـي ــض ب ــال ـق ــول إن اإلدارة لم
ُ ّ
ت ــرف ــع إال عـ ــددًا م ـح ــددًا م ــن املــوظـفــن
«ول ـضــرورات الـعـمــل» ،نافيًا أن تكون
خلفيات هذه الترفيعات سياسية.

ّ
املستهلك الـســنــي .وعـلــى العكس ،فإن
ثقة املستهلك الدرزي كانت على منحى
تـشــاؤمــي متراجعة بنسبة  ،%9.3إال
أنها عادت لتتحسن في الفصل الرابع.
وف ــي خ ــال أش ـهــر ت ـمــوز وآب وأي ـلــول
وتـشــريــن الـثــانــي وك ــان ــون األول ،كــان
املستهلك املسيحي هو األكثر ثقة ،أما
أع ـلـ ّـى مـسـتــوى ثـقــة سـ ّـجـلــه املستهلك
الـســنــي ،فـكــان فــي خــال شـهــر تشرين
األول .أمــا الشيعة ،فقد ّ
سجلوا أعلى
مستوى تشاؤم في خالل خمسة أشهر
من النصف الثاني من عام .2016
غ ـبــريــل ال ـ ــذي وصـ ــف ت ـحـ ّـســن املــؤشــر
ب ــ«ال ـخ ـج ــول» ُع ــزا ه ــذا األمـ ــر إل ــى أنــه
«كــانــت لــدى األس ــر اللبنانية توقعات
مــرتـفـعــة ب ــأن نـهــايــة الـشـلــل السياسي

ال ــذي دام  30شـهـرًا سيدفع السلطات
ن ـح ــو وض ـ ــع أول ـ ــوي ـ ــات واح ـت ـي ــاج ــات
املــواطـنــن عـلــى رأس ج ــدول أعمالها.
لـ ـك ــن ت ــركـ ـي ــز الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى االس ـت ـه ــاك وال ــدخ ــل
واألربـ ـ ـ ـ ــاح ،وامل ـش ــاح ـن ــات الـسـيــاسـيــة
امل ـس ـت ـمــرة حـ ــول ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات
النيابية ،عوامل أدت إلى تباطؤ الزخم
ثقة املستهلك ،مــا أدى إلــى تراجع
فــي ُ
ثقة األ َس ــر فــي األشـهـّـر الـثــاثــة األولــى
مــن ع ــام  .»2017وح ــذر مــن «اسـتـمــرار
التناقض الحاد بني أولــويــات الطبقة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وم ـص ــال ـح ـه ــا مـ ــن ج ـهــة،
وأول ــوي ــات املــواط ـنــن ومـطــالـبـهــم من
جهة أخرى».
(األخبار)

موظفو
دباس ينتصرون
 26مـ ــوظ ـ ـفـ ــا ف ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة «دب ـ ـ ـ ــاس
إنتربرايز» كانوا مصروفني منذ نحو
ُ
شـهــر ،أع ـيــدوا إلــى عملهم أمــس ،وذلــك
بعدما ّ
توصل كل من الشركة من جهة
و«االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام» و«االت ـحــاد
الوطني للنقابات» من جهة أخرى ،إلى
ات ـف ــاق يـقـضــي ب ــإع ــادة جـمـيــع الـعـمــال
امل ـصــروفــن إل ــى عملهم فــي الـشــركــة،
«ب ـم ــا ي ـ ــوازي عـمـلـهــم ال ـس ــاب ــق بنفس
الــرتـبــة وال ــرات ــب ،مــع االس ـت ـمــراريــة في
ّ
العمل بكل ما يتعلق بحقوقهم» ،على
أن ُيسقط العمال عند تطبيق االتفاق
جميع الدعاوى ّ
ضد الشركة في وزارة
العمل بعد توقيع االتفاق.
ّ
هــذا االت ـفــاق جــاء بعد اعـتـصــام نــفــذه،
أمـ ــس ،امل ــوظ ـف ــون ب ــدع ــوة م ــن االت ـحــاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي أم ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،م ـط ــال ـب ــن
بالحصول على تعويض .يقول رئيس
االتحاد كاسترو عبدالله ،إن «التقرير
الذي أعدته وزارة العمل أكد أن الشركة
مارست الصرف التعسفي ،ما دفعنا
إل ــى الـتـمـســك بمطلب الـتـعــويــض الــذي
حددناه بـ  32شهرًا» ،الفتًا إلى أنه عقب
وبمساع من رئيس
تنفيذ االعتصام،
ٍ
االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
دعـتـنــا ال ـشــركــة إل ــى ال ـت ـفــاوض معها،
وتــوصـلـنــا إل ــى ات ـفــاق يـقـضــي بــإعــادة
جميع املوظفني إلى عملهم.

روبير غانم ،رئيس لجنة اإلدارة والعدل في املجلس النيابي،
نقوال سركيس
عــن هــويــة الــذيــن تــولــوا صياغة مــا ال يقل عــن  27مرسومًا
يعرف اللبنانيون أن موقع بلدهم على سلم الفساد في العالم تطبيقيًا في خالل أشهر قليلة ،دون علم السلطة التشريعية
قد هبط عام  2016إلى املرتبة  136من أصل  176بلدًا ،وفق املختصة ،خاصة أن هذا التساؤل كان في محله ،نظرًا إلى أن
آخر مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ،وال يخفى عليهم ما معظم أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول الستة لم يكن لديهم
تكتبه وتقوله يوميًا الصحف وغيرها مــن وســائــل اإلعــام الوقت الكافي وال الكفاءة الالزمة للقيام بعمل يتطلب درجة
حول تكاثرالفضائح وحاالت الرشى وسرقة املال العام على عالية مــن التجربة والـحــرفـيــة .هــذا مــع االح ـتــرام ملؤهالتهم
كافة الصعد ،وإن هذا الفساد هو أول سبب لتفاقم الدين العام األخــرى املعروفة .يضاف إلــى ذلــك أن تساؤل النائب روبير
وتردي األوضاع االقتصادية ،من البطالة إلى الهجرة ،مرورًا غانم يتقاطع تمامًا مع صرخة االستنكار التي أطلقها النائب
بالتضخم املالي وتباطؤ
االستثمارات اإلنتاجية وتراجع الثقة محمد قباني ،رئيس اللجنة النيابية لألشغال العامة والنقل
ً
املفجع
والعجز
البيئة
ـوث
ـ
ل
ـ
ت
ـن
ـ
ع
ـا
ـ
ض
فــي املستقبل .هــذا فـ
والطاقة ،عندما قال في أواخــر آب  ،2016تحت قبة البرملان:
املواطنني
حاجات
من
ذلك
وغير
والكهرباء،
في توفير املياه
«إن أســوأ ما في مسيرة النفط والغاز الحالية هو الغموض
األساسية.
الــذي يحيط باملعلومات ومحاولة إحاطتها بالسرية ،حتى
ُ
إال أن فرصًا قليلة أتيحت للمواطنني كي يدركوا أن اآلتي قد على املجلس النيابي ،وهــو أمــر معيب يجب أن نخجل منه
يكون أســوأ وأعـظــم بكثير مما عــاشــوه حتى الـيــوم ،خاصة وننقلب عليه ...لن نقبل باستمرار هذه السرية املريبة ،وحتى
في القطاع الــذي يحق لهم أن يبنوا عليه الكثير من اآلمــال ،اآلن لم نحصل على معلومات حــول املرسومني املوجودين
أال وهو استغالل ثروة البترول والغاز
املوعودة .والسبب في لدى مجلس ال ــوزراء ،وهــذا أمر مرفوض من مجلس النواب،
ُّ
ّ
ذلك أن كل التدابير التي يمكن تصورها قد اتخذت ملنع الرأي وهو سلطة الرقابة العليا في البالد».
الـعــام مــن معرفة مــا يـجــري فــي كــوالـيــس هــذه املـسـيــرة ،بما نقطة رابعة ،هي أن الوزير نفسه أكد أن وزارته أجرت اتصاالت
في ذلك انعدام الشفافية وحصر املسؤولية عن هذا القطاع
سابقون
الحيوي بــن أيــدي حفنة مــن موظفي وزارة الطاقة يعملون مع الخمسة وعشرين شخصًا (بينهم وزراء ونواب ّ
وأساتذة جامعات ومحامون ورجال إعالم واقتصاد) وقعوا
دون مساءلة ،بتوجيه ِم َّمن وضعهم حيث هم.
على الكتاب املفتوح الــذي وجــه إليه في  20شباط املاضي،
ً
لـيــس مــن ال ـض ــروري ت ـكــرار مــا سـبــق عــرضــه طــويــا
على وذلك لالجتماع معهم .إال أنه فوجئ ،كما قال ،بأن بعضهم
ّ
هــذه
الصفحات وغيرها من انحرافات أخطر ما فيها كف «لــم يكونوا على علم بـهــذا الـتــوقـيــع»! كــذلــك اعـتــذر عــن عدم
ّ
يــد ال ــدول ــة وش ــل دوره ــا املـحــوري
ذكــر أسـمــائـهــم! إال أن كــاتــب هــذه
ف ــي هـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ،ل ـف ـســح امل ـج ــال
السطور يطلب منه بإلحاح البوح
مل ـص ــال ــح خ ــاص ــة كـ ــي ت ـن ـه ــب مــا
بهذا السر الذي يحتفظ به لنفسه
ّ
يـمـكــن أن ي ـكــون واح ـ ـدًا م ــن أكـبــر
ك ــي يـبـنــى ع ـلــى األمـ ــر مـقـتـضــاه.
االنحرافات كف يد
املـ ــوارد الطبيعية فــي لـبـنــان .لكن
هــذا إال إذا كــانــت كــل هــذه القصة
أخطر ّ
وشل دورها المحوري
الدولة
م ــن ال ـ ـضـ ــروري تـسـلـيــط ال ـضــوء
ال ـظــري ـفــة م ـج ــرد م ــزح ــة م ــن نظم
ً
على أهم األساليب املتبعة لتصوير
معاليه وتلحينه!
خدمة لمصالح خاصة
ً
ال ــواق ــع ،جـهــا أو ع ـم ـدًا ،عـلــى غير
نـقـطــة خــام ـســة ،تـتـعـلــق بشفافية
حقيقته .ومــن أحــدث األمثلة على
مـسـيــرة ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز ال ـتــي ما
ذلك ،ما قاله وزير الطاقة في خالل
ف ـتــئ وزيـ ــر ال ـطــاقــة يـ ــردد ف ــي كل
مساءلة الحكومة في  7نيسان ،ثم
مناسبة أو دون مناسبة أنها «على
عاد وكرره ،مضيفًا إليه أمورًا أخرى ،في الحديث إلى برنامج أعلى درجة ممكنة في العالم» ،ما دام لبنان سيكون أول بلد
«بال حصانة» على شاشة  OTVبتاريخ  11نيسان.
على الكرة األرضية يطلب االنضمام إلــى مبادرة الشفافية
أول نقطة تلفت االنتباه هي أن الوزير املذكور استنكر ما يقال في الصناعات االستخراجية ( .)EITIوال بد هنا من تذكير
عن شركات صورية جرى تأهيلها عام  2013للحصول على معاليه بأن الشفافية ال تؤمن عبر تصريحات رنانة ،أو عبر
حقوق استكشاف وإنتاج ،وقال إن النائب بطرس حرب ،الذي الوقوف في طليعة املطبلني واملزمرين للشفافية ،على أمل
أثار هذا املوضوع ،لم يذكر أيًا من أسماء هذه الشركات .ومن أن يطغى ضجيج التطبيل والتزمير على صــوت ما يجري
العجيب أن يتجاهل وزي ــر الطاقة أسـمــاء الـشــركــات املشار على أرض الــواقــع .أمــا نية االنضمام إلــى  ،EITIفــا بــد من
إليها ،والتي أصبح الكل يعرفها ويعرف من أسسها ،وفي انتظار تقديم الطلب واملستندات ودراستها واملوافقة عليها
طليعتها  Apex Gasالتي سجلت في هونغ كونغ برأسمال وإع ـط ــاء الـ ــرأي فيها مــن قـبــل املـنـظـمــة امل ــذك ــورة .وف ــي حــال
يــوازي  1290دوالرًا أميركيًا ،و Petrolebالتي سجلت في حـصــول ذل ــك ،فأغلب الـظــن أن مــا سيحصل هــو مــا حصل
بـيــروت .ه ــذان االسـمــان كتبا ُحـبـرًا على ورق على الالئحة في كينيا االستوائية وأوكرانيا اللتني طلبتا االنضمام إلى
َ
علنت في شباط  ،2013إلى منظمة  PWYPاملماثلة ،ولكن سرعان ما تراجعتا عن ذلك
الرسمية للشركات املؤهلة التي أ ِ
جــانــب شــركــات مــارقــة تـخـ ّـص عــائــات خليجية ومشهورة بعد االطالع على شروط االنضمام.
باملالحقات القضائية ضــدهــا ،والـتــي ـ ـ ولـيــس هــذا مــن باب أخ ـي ـرًا ،ال بــد مــن الـتـنــويــه فــي ه ــذا الـسـيــاق بـنــوع جــديــد من
الصدف ـ تحالفت مع إحدى الشركات الصورية.
التضليل جاء أخيرًا على شكل تزوير مقال نشرته في 27
النقطة الثانية واألهم تتعلق بطبيعة نظام اإلنتاج املعتمد ،الذي كانون الثاني املــاضــي ،في صحيفة لبنانية ،السيدة أناليزا
عاد الوزير نفسه وكرر دون تردد في حديثه التلفزيوني أنه فـيــديــريـنــو ،رئـيـســة بعثة ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي إلــى لبنان،
«نظام تقاسم اإلنتاج» .عفوًا يا صاحب املعالي ،للتذكير أنه تحت عنوان «مــوارد لبنان النفطية املستقبلية ،كيف تصبح
لم يعد أي معنى للحديث عن نظام تقاسم اإلنتاج ،ما دامت ذات منفعة عــامــة؟» .ويتمحور املـقــال حــول ض ــرورة توفير
املادة  5من نموذج عقد االستكشاف واإلنتاج تنص ،خالفًا الـشـفــافـيــة وال ـت ـصــدي لـلـفـســاد وإدارة مــالـيــة سـلـيـمــة ،تأخذ
للقانون  ،2010/132على أنه «ليس للدولة نسبة مشاركة في باالعتبار حقوق األجيال القادمة ،إلى أن ينتهي في الخالصة
دورة التراخيص األولى» ،وما دام كل مواد املرسوم تتعارض إلى التأكيد «ويعد املرسومان الصادران في أوائل هذا العام
ومقومات هذا النظام التي تستلزم مشاركة الدولة الفعلية في بداية جيدة» ملسيرة لبنان النفطية .هذا وبما أن كلمة «جيدة»
األنشطة البترولية ،عبر شركة نفط وطنية ،وما دام كل مواد تـتـعــارض مــن حيث الشكل واملـضـمــون مــع كــل مــا جــاء في
املرسوم  43تتعارض كليًا مع هــذه املقومات وتختزل دور املقال ،وبعد التدقيق تبني لكاتب هذه األسطر أن كلمة «جيدة»
الــدولــة بطلب تعيني مجرد «مــراقــب» يحق له حضور بعض غير موجودة في النص األصلي باإلنكليزية الــذي وضعته
اجتماعات لجان إدارة الشركات العاملة! وإن كان عذر عدد رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي ،وأن يدًا خفية قد امتدت
من املسؤولني في وزارة الطاقة أن ال دراستهم الجامعية وال إلقحامها زورًا في الترجمة العربية .إذ إن النص اإلنكليزي
تجربتهم املهنية أتاحت لهم االطالع على هذا الجزء من القانون ورد فـيــهThe» legislation passed early this year is a:
واالقتصاد البترولي ،فاألحرى بهم االستعانة بمسؤولني في start. Ultimately, however, the crucial point is that
دول منتجة أخــرى ،بما فيها النروج التي يتغنون باقتباس oil and gas resources belong to and are for the
«نموذجها» ،كي يفسروا لهم طبيعة وآلية عمل نظام تقاسم ( .»Lebanese peopleمرفق على موقع «األخبار» نص املقال
اإلنـتــاج ،والفروقات بينه وبــن األنظمة األخــرى .كذلك يمكن املذكور باللغة اإلنكليزية).
دعــوة بعض العاملني في هــذا القطاع في النروج أو الجزائر هــذا غيض مــن فيض االنـحــرافــات وعمليات التضليل التي
أو مصر أو إندونيسيا أو غيرها لحوار تلفزيوني ليقولوا تـغــوص فيها مـنــذ س ـنــوات مـسـيــرة الـبـتــرول وال ـغــاز عندنا،
ً
للمسؤولني وغيرهم إن كان باإلمكان اعتبار ما نص عليه وكلها تصرفات تهدف أوال وآخـرًا إلى نهب الثروة النفطية
ً
من قبل بعض املصالح الخاصة ،وبشكل ال نجد له مثيال في
املرسوم  43نظام تقاسم إنتاج أو ال.
النقطة الثالثة تعود الستهجان وزير الطاقة لتساؤل النائب أي بلد من بلدان العالم األكثر فسادًا.

