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السبت  17شباط  2018العدد 3398

سياسة
خطاب

نصرالله يمنح الدولة جرعة قوة في المفاوضات الحدودية:

المقاومة قادرة على تعطيل البرنامج النفطي
منح األمين العام لحزب الله السيد حسن
نصر الله الدولة اللبنانية جرعة دعم كبيرة
في المفاوضات بشأن الحدود الجنوبية.
في خطابه أمس ،وضع السيد ثقل سالح
المقاومة ليحمي الدولة اللبنانية من
الضغط األميركي والتهديد اإلسرائيلي.
ترسيم الحدود الجنوبية ،البحرية خاصة،
لن يتم وفق مشيئة االميركيين ،الذين
يفاوضون باألصالة عن أنفسهم،
وبالنيابة عن العدو ،ال كوسيط .جعل
قائد المقاومة سالحها بإمرة الدولة
في هذه الجولة الرامية إلى صون
الحقوق اللبنانية في البر والبحر والنفط
والغاز .فليقرر المجلس االعلى للدفاع
منع العدو من التنقيب عن النفط
والغاز ،ونحن جاهزون ،قال االمين العام
لحزب الله .معنى كالمه واضح :التهديد
األميركي بمنع الشركات من التنقيب في
المياه اللبنانية يقابله تهديد المقاومة
بمنع العدو من استخراج النفط والغاز
من المياه الفلسطينية .معادلة تخدم
المفاوض اللبناني الذي طالبه السيد ،علنًا،
ِ
باالستفادة من قوة المقاومة في
المفاوضات.
سوريًا ،كان نصر الله واقعيًا في حديثه
عن إسقاط الجيش العربي السوري لطائرة
أف  16إسرائيلية قبل أسبوع .قال إن
ما بعد إسقاط الطائرة ليس كما قبله،
لكنه ّلم يعلن معادلة جديدة .بقي
متحفظًا بعض الشيء ،إذ أخذ النتائج إلى
ّ
حدها األدنى :على األقل ،لن يكون سالح
الجو اإلسرائيلي حرًا ليفعل ما يشاء في
سوريا

دع ــا األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه الـسـيــد
حسن نصر الله الدولة اللبنانية إلى أن
تـفــاوض مــن موقع الـقــوة فــي موضوع
النفط والغاز ،وأن ال تسمح للشيطان
االمـ ـي ــرك ــي ب ــال ـل ـع ــب بـ ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
لتفريق موقفهم ،واضعًا فتح إسرائيل
للمعركة حــول البلوك  9ضمن معركة
النفط والغاز التي دخلت فيها املنطقة
علنًا.
م ــن م ــوض ــوع الـ ـص ــراع م ــع إس ــرائ ـي ــل،
وت ـحــدي ـدًا م ــن قـضـيــة ال ـح ــدود الـبــريــة
والبحرية والثروات النفطية للبنان في
مياه الجنوب ،استهل نصر الله خطابه
أم ـ ــس ،م ـنـ ّـبـهــا الـ ــى «أن امل ـن ـط ـقــة كلها
أصبحت علنًا فــي قلب معركة النفط
والـ ـغ ــاز» ،وأن «مــوضــوعـنــا فــي لبنان
ً
«ليس منفصال».
وق ــال «إن أسـبــاب الـصــراع على النفط
وال ـغــاز فــي املنطقة مـعــروفــة» ،معتبرًا
أن «امل ــوض ــوع مــع إســرائـيــل غير قابل
ل ـل ـن ـقــاش ،وه ــي تـسـتـغــل ف ـت ــرة وج ــود
ت ــرام ــب ف ــي رئ ــاس ــة أم ـيــركــا للحصول
ع ـلــى ق ـ ــرار أم ـم ــي ب ـض ـ ّـم الـ ـج ــوالن الــى
إســرائ ـيــل؛ فــالـجــوالن دخ ــل فــي معركة
النفط والغاز».
تحت شعار «حفظنا الــوصـيــة» ،أحيا
حزب الله ذكرى الشهداء القادة الشيخ
راغــب حــرب ،والسيد عباس املوسوي،
وال ـ ـحـ ــاج عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـيــة ،ف ــي اح ـت ـفــال
أقــامــه أمــس فــي مجمع سيد الشهداء،
حـيــث رأى الـسـيــد نـصــر الـلــه أن «هــذه
ال ــذك ــرى تــأتــي وأم ــام ـن ــا اسـتـحـقــاقــات
مهمة» ،وهــي «صــراعـنــا مــع إسرائيل،
واالنتخابات» .وقال« :حفظنا الوصية
ونكاد نخرج من أقسى حــرب إقليمية
على املقاومة».
وتوجه نصر الله الى اللبنانيني بالقول
«ن ـحــن أم ــام مـعــركــة يـجــب أن نقاربها
بشكل مختلف .عندما احتلت إسرائيل
الجنوب ،بعض اللبنانيني اعتبروا أنها
ليست معركتهم .اليوم ،الثروة النفطية
املــوجــودة فــي الـجـنــوب ،كبقية الـثــروة
في لبنان ،هي ملك اللبنانيني جميعًا،
وس ـت ــدخ ــل ف ــي صـ ـن ــدوق ل ـك ــل ل ـب ـنــان.
الشعب اللبناني الذي يغرق في الديون
ليس لديه مــوارد ،ولعل األمــل الوحيد
هــو فــي ال ـثــروة النفطية املــوجــودة في
مياهنا وفي أرضنا أيضًا ،هذه الثروة
لـلـبـنــان وأمـ ــل ل ــه وط ــري ــق خ ــاص لــه،
وهذا االستحقاق يمكن أن يضع حياة
الشعب على طريق واعد».
وإذ رأى أن مـ ـع ــرك ــة ت ـث ـب ـي ــت ال ـح ــق
بـ«البلوك  9واملنطقة االقتصادية» هي

نصرالله :الرئيس بشار األسد هو من اتخذ قرار مواجهة طائرات العدو (مروان بوحيدر)

«معركة كل لبنان» ،أكد وجــوب التنبه
الى أن املوضوع االساسي للنزاع ليس
البحرية
ال ـحــدود الـبــريــة ،بــل ال ـحــدود
ّ
واملنطقة االقـتـصــاديــة وامل ـيــاه ،مـحــذرًا
م ــن أن «أم ـيــركــا تــريــد إع ـطــاء نــا حقنا
ال ـ ّس ـهــل حـ ــول ال ـن ـق ــاط ال ـب ــري ــة لـتــأخــذ
مــنــا حـقـنــا الـصـعــب فــي امل ـي ــاه» .ورأى
أن ب ـنــاء إســرائ ـيــل ال ـج ــدار ف ــي االرض
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة هـ ــو «ج ـ ـ ــزء مـ ــن أع ـم ــال
ً
االح ـتــال» ،قــائــا« :عندما يبدأ البناء
على أراضي لبنان تبدأ املسألة ،ولبنان
أخد القرار بأنه سيواجه .املسألة اليوم
هــي فــي الـحــدود البحرية .اللبنانيون
ّ
ّ
وموحدون
موحدون في هذه املعركة،
في الدعوة إلى املحافظة على الحقوق،
ويـجــب أن نبقى كــذلــك .وح ــدة املــوقــف
هي أهم عامل لتحقيق اإلنجاز في هذه
املعركة ،ويجب أن ال نسمح للشياطني
باللعب بني اللبنانيني لتفريق املوقف،
وأقصد أميركا بكلمة الشياطني».

نصرالله :أميركا أوصلت
رسائل تهديد للبنان،
ولم تحافظ حتى على
شكليات الوساطة
وجـ ـ ـ ّـدد ن ـصــر ال ـل ــه الـ ـق ــول إن «ال ــدول ــة
مـســؤولــة عــن تــرسـيــم ال ـحــدود الـبــريــة،
وال ـح ــدود الـبــريــة والـبـحــريــة تحددها
ال ــدول ــة ،الـتــي يـجــب أن يـكــون موقفها
راسخًا» ،و«أن تتعامل الدولة والشعب
ف ــي ه ــذا امل ـلــف م ــن مــوقــع أن ـنــا أقــويــاء
ولسنا ضعفاء ،وأول الوهن أن نعتبر
أنفسنا ضعفاء .نحن في لبنان إذا كنا

ّ
موحدين ،وبما نملك من قــدرات ،نحن
أق ــوي ــاء وي ـجــب أن ن ـف ــاوض كــأقــويــاء،
وإســرائـيــل الـتــي تـهــددكــم تستطيعون
أن ت ـه ــددوه ــا .ال ـق ــوة الــوح ـيــدة لديكم
فـ ــي ه ـ ــذه املـ ـع ــرك ــة أيـ ـه ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون
هـ ــي امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ،ألن ال ـج ـي ــش م ـم ـنــوع
أن يـمـتـلــك الـ ـص ــواري ــخ .أم ـيــركــا تمنع
ه ــذا ال ـس ــاح ع ــن الـجـيــش الـلـبـنــانــي».
وأضـ ــاف مـتـ ّ
ـوجـهــا إل ــى اإلســرائـيـلـيــن:
«نحن األقوياء في معادلة النفط .وإذا
أردت ــم أن تمنعونا ،فإننا سنمنعكم،
وإذا قـصـفـتـمــونــا ف ـس ــوف نـقـصـفـكــم،
وإذا ضــرب ـت ـمــونــا ف ـس ــوف نـضــربـكــم،
ونملك الشجاعة ونملك القوة ونملك
الـقــدرة ،وعدونا يعلم ذلــك ،وهــذا ليس
م ـج ــرد خ ـط ــاب ــات» .وأك ـ ــد أن امل ـقــاومــة
مستعدة لتعطيل مـنـشــآت اسـتـخــراج
النفط اإلسرائيلية في حال قرر مجلس
الدفاع االعلى اللبناني أن العدو يجب
أن يتوقف عن التنقيب ،مشيرًا إلى أن

تقرير

تهويل «كهربائي» مجددًا :إما البواخر وإما العتمة!
صرخة رئيس الجمهورية في مجلس
الوزراء أعادت إحياء ملف الكهرباء .لكن
الحلول تكاد تكون معدومة بعد عام
على إقرار الحكومة لخطة تقضي
باستقدام معامل لتوليد الطاقة .كانت
الحكومة تسعى حينها لخطة إنقاذية
لصيف  ،2017وها هو صيف 2018
يقترب من دون ّ
أي تقدم .عام مضى،
لو روعيت فيه أصول المناقصات ،لكان
أمكن االنتهاء من بناء معامل على
اليابسة وليس فقط استئجار بواخر

إيلي الفرزلي
أزم ــة الـكـهــربــاء ع ــادت إل ــى الــواجـهــة
م ـجــددًا .أحـيــاهــا رئـيــس الجمهورية
ميشال ع ــون ،ال ــذي قــال إن املطلوب
حــل هــذه املعضلة ،مـهـ ّـددًا بالخروج
إلـ ـ ــى اإلع ـ ـ ـ ــام لـ ـلـ ـق ــول بـ ـص ــراح ــة إن
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ــاجـ ـ ــزة عـ ـ ــن م ـع ــال ـج ــة
الكهرباء.
هل كان الرئيس سعد الحريري بحاجة
إل ــى «دف ـشــة» مــن ع ــون لــدعــوة اللجنة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة امل ـع ـن ـي ــة ل ــوض ــع ت ـقــريــرهــا
الـنـهــائــي؟ وملـ ــاذا ن ــام امل ـلــف فــي أدراج
رئ ـيــس الـحـكــومــة ألك ـثــر م ــن شـهــريــن؟
ً
وهل يملك مجلس الوزراء حال لألزمة،
بعيدًا عن استئجار البواخر؟

ي ـ ـعـ ــود الـ ـفـ ـص ــل األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر مـ ـ ــن أزمـ ـ ــة
الـكـهــربــاء إل ــى ع ــام مـضــى .فــي األول
من نيسان  2017أطلقت وزارة الطاقة
اس ـت ــدراج ع ــروض يتعلق بمشروع
استئجار وتشغيل وصيانة محطات
طــاقــة عــائـمــة إلن ـتــاج  800مـيـغــاواط
كحد أدن ــى .حصل ذلــك بعد موافقة
مجلس الوزراء على الخطة اإلنقاذية
لقطاع الكهرباء صيف  ،2017في 27
آذار من العام نفسه.
الخطة اإلنـقــاذيــة كانت تحتاج إلى
ش ــرط مـهــم لـكــي تسلك طــريـقـهــا من
دون ع ـق ـب ــات :دف ـت ــر ش ـ ــروط ي ـ ّ
ـؤمــن
املنافسة الـعــادلـ ُـة .لكن مــا حصل أن
دف ـت ــر الـ ـش ــروط ف ـ ّـص ــل ع ـل ــى ق ـيــاس
شـ ــركـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة .م ــاحـ ـظ ــات إدارة

املـنــاقـصــات كــانــت بالجملة ،وحتى
م ــع ال ـت ـعــديــات ال ـت ــي أج ــري ــت على
ّ
يتغير الـكـثـيــر .ظــل دفتر
الــدفـتــر لــم
ّ
موجهًا ،ففشلت املناقصة.
الشروط
مـ ـ ـ ّـر الـ ـصـ ـي ــف ،وهـ ـ ــو مـ ـب ــرر ال ـخ ـطــة
اإلنقاذية ،من دون أي تقدم ،بل سجل
املزيد من هدر الوقت واإلصرار على
االبتعاد عن الشفافية.
في  13تشرين األول  ،2017اجتمعت
لجنة التلزيم فــي إدارة املناقصات
ل ـ ــدرس أربـ ـع ــة عـ ـ ــروض .ت ـ ّك ــرر بـقــاء
ع ـ ـ ـ ــارض وح ـ ـيـ ــد بـ ـع ــد ف ـ ـ ــض ث ــاث ــة
عـ ـ ــروض ت ـب ــن أنـ ـه ــا ت ـخ ــال ــف دف ـتــر
الـ ـ ـش ـ ــروط «بـ ـشـ ـك ــل جـ ـ ــوهـ ـ ــري» .فــي
 20ت ـش ــري ــن األول ،أصـ ـ ــدر مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ق ـ ـ ــرارًا ي ـح ـفــل بــامل ـخــال ـفــات

ّ
ويتخطى حدود صالحياته ،أعطى
ب ـمــوج ـبــه الـ ـش ــرك ــات م ـه ـلــة أس ـب ــوع
السـتـكـمــال مـلـفــاتـهــا .ق ــرار املـجـلــس
أل ــزم أي ـضــا لـجـنــة الـتـلــزيــم بــإصــدار
ق ــراره ــا خـ ــال خ ـم ـســة أيـ ـ ــام ،خــافــا
ألي ن ــص ق ــان ــون ــي .كــذل ــك ط ـلــب من
إدارة املناقصات تسليم التقرير إلى
اللجنة الوزارية ،التي يفترض أنها
ال تملك صالحية بـ ّـت الـعــروض .كل
ذل ــك لــم يـنـفــع فــي تـمــريــر املـنــاقـصــة،
فـ ّ
ـردت ـه ــا لـجـنــة ال ـت ـلــزيــم م ـج ــددًا ألن
ث ــاث ــة مـ ــن الـ ـع ــارض ــن األرب ـ ـعـ ــة لــم
يـقــدمــوا ملفاتهم كــامـلــة ،فـلــم يفتح
ملف العارض الرابع لبقائه وحيدًا.
دخـ ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي أزم ـ ـ ــة اس ـت ـقــالــة
الـ ـح ــري ــري وضـ ـ ــاع م ـل ــف ال ـك ـه ــرب ــاء

