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تقرير

تيلرسون :ممنوع تجاوز «خط هوف»

للعدو

املـقــاومــة ق ــادرة على تنفيذ ه ــذا األمــر
بسهولة ،وفي غضون ساعات.
ولفت نصر الله إلى أن «األميركي هو
م ـحــامــي إس ــرائـ ـي ــل» ،نــاص ـحــا ال ــدول ــة
الـلـبـنــانـيــة ب ــأال ت ـع ـ ّـول عـلــى وســاطـتــه،
ً
ق ــائ ــا« :يـ ــريـ ــدون مـصـلـحــة إســرائ ـيــل
ُ
ول ـي ــس مـصـلـحــة ل ـب ـن ــان» ،ك ــاش ـف ــا أن
أميركا «أوصلت رسائل تهديد للبنان،
ول ـ ـ ــم تـ ـح ــاف ــظ حـ ـت ــى عـ ـل ــى ش ـك ـل ـيــات
الوساطة» .وقــال« :ليس هناك وساطة
أميركية ،بل هناك إمــاءات وتهديدات
ل ـل ـب ـن ــان .ويـ ـج ــب أن ن ـت ـص ــرف بـشـكــل
مــوحــد وبـشـجــاع ُــة ،وأن نــؤمــن ُبحقنا
وقــوت ـنــا ،وأن ال ن ـخ ــدع وأن ال نــؤخــذ
بــالـتـهــديــد والــوع ـيــد ،وإن ــا ملنتصرون
بإذن الله».
وع ــن االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة املـقـبـلــة،
رفـ ــض ن ـص ــر ال ـل ــه الـ ـق ــول إن ق ــان ــون
النسبية املعتمد هــو «قــانــون حــزب
ال ـل ــه ،ب ــل إن ح ــزب ال ـل ــه ك ــان شــريـكــا

فــي صنعه ،وتــم الـتــوافــق عليه .ومن
نتائجه أن االنـتـخــابــات ليست كسر
عـ ـظ ــم ،وال مـ ـك ــاس ــرة بـ ــن ف ــري ـق ــن».
ونـ ـف ــى أن يـ ـك ــون هـ ـ ــدف حـ ـ ــزب ال ـل ــه
ال ـح ـصــول ع ـلــى أغـلـبـيــة ف ــي مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،واضـ ـع ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن هــذا
األم ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي خـ ــانـ ــة «ه ـ ـ ـ ــدف ال ـب ـع ــض
تخويف بعض الدول للحصول على
الــدعــم ،أو الـضـغــط لتعديل الـقــانــون
االنتخابي أو للحصول على املزيد
م ــن الـضـغــط عـلــى ح ــزب ال ـل ــه» .وعــن
الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات ،ق ـ ـ ــال« :ح ـس ـم ـن ــا األمـ ــر
بالتحالف مع حركة أمل ومع قوى 8
آذار .ال تحالف مع القوات اللبنانية.
وبالنسبة إلى تيار املستقبل ،في كل
مناسبة يقولون «سنتحالف إال مع
حزب الله» .لم نطلب التحالف معهم،
ونحن ندعوهم إلــى إراح ــة أنفسهم،
ف ـن ـحــن ال م ـع ــرك ــة ل ــدي ـن ــا م ــع أح ـ ــد».
ووعد بإعالن أسماء مرشحي الحزب
إل ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة مـطـلــع
األسبوع املقبل.
وعــن «التيار الوطني الـحــر» ،قــال« :إن
التحالف السياسي معه متني وصامد،
والـ ـع ــاق ــة ال ت ـه ـت ــز .وعـ ـل ــى امل ـس ـتــوى
راحتنا،
االنـتـخــابــي ،نحن وهــم نــأخــذ
ّ
ويمكن أن نتحالف في دوائر ونترشح
في دوائــر أخــرى على لوائح منفصلة،
ومع التقدمي االشتراكي األمر مفتوح
للنقاش».
ووص ـ ـ ــف ن ـص ــر الـ ـل ــه إس ـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة
إســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي س ــوري ــا ب ــأن ــه إن ـجــاز
عـسـكــري كبير جـ ـدًا ،و«م ــا بـعــده ليس
كما قلبه» ،مؤكدًا أن «القرار بالتصدي
للطائرات اإلسرائيلية في سوريا هو
ق ــرار س ــوري ،وق ــرار الـقـيــادة السورية،
والحلفاء أخــذوا علمًا ال أكثر ،والذين
أط ـل ـق ــوا الـ ـص ــواري ــخ ع ـل ــى ال ـط ــائ ــرات
امل ـعــاديــة هــم ض ـبــاط وج ـنــود الجيش
العربي السوري البواسل».
وتـ ــوقـ ــف ع ـن ــد مـ ــا ت ـش ـه ــده االراضـ ـ ــي
الفسطينية املحتلة ،مستنكرًا ورافضًا
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ـ ـصـ ــار أمـ ـي ــرك ــا لـلـشـعــب
الفلسطيني ووض ــع حــركــات املقاومة
وقــادتـهــا على الئـحــة الـعـقــوبــات .وقــال
إن «ع ـم ــر ال ـع ـبــد الـ ــذي ُح ـكــم عـلـيــه ب ــ4
مؤبدات وبقي مبتسمًا ،هذا هو االمل
الذي نبني عليه» ،واصفًا عهد التميمي
ب ــأن ـه ــا ص ــاح ـب ــة م ــوق ــف شـ ـج ــاع ،وأن
الشهيد أحمد ال ـجــرار ،بصفته شهيد
اب ــن شهيد ق ــرر مــواجـهــة ال ـعــدو حتى
االس ـت ـش ـهــاد« ،ن ـم ــوذج يـجــب أن نقف
عنده».

م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،قـ ـب ــل أن ي ـح ـي ـي ــه رئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة أول مـ ــن أم ـ ـ ــس .بـعــد
الخطوة الرئاسية ،ما هي الخيارات
أمام مجلس الوزراء؟
عمليًا لــم يـعــد ممكنًا إع ــادة إحـيــاء
ً
املناقصة؛ أوال ألنــه سبق للمجلس
أن وافــق على أن تستكمل الشركات
املـتـقــدمــة ملفاتها ،خــافــا للقانون،
وب ــالـ ـت ــال ــي سـ ـيـ ـك ــون ص ـع ـب ــا ع ـل ـيــه
ت ـ ـكـ ــرار املـ ـس ــأل ــة .وعـ ـن ــدم ــا تـجـتـمــع
اللجنة ال ــوزاري ــة يـفـتــرض أن يكون
أمـ ــام ـ ـهـ ــا الـ ـتـ ـق ــري ــر امل ـ ــرس ـ ــل إل ـي ـه ــا
م ــن م ــدي ــر إدارة امل ـن ــاق ـص ــات ج ــان
ّ
ال ـعــل ـيــة ف ــي ب ــداي ــة ت ـشــريــن ال ـثــانــي
 .2017الـ ـتـ ـق ــري ــر ي ـت ـض ـم ــن إشـ ـ ــارة
واضـحــة إلــى أن اسـتــدراج العروض

هـ ـ ــو صـ ـفـ ـق ــة تـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة ال ص ـف ـقــة
تفاوضية .وحتى لــو قــررت اللجنة
ال ـت ـغــاضــي ع ــن ك ــل ذلـ ــك ،فـسـتــواجــه
عـقـبــة قـضــائـيــة تـتـمـثــل ف ــي تجميد
مجلس الشورى للمناقصة ،منذ 27
تشرين الثاني  ،2017بعد ّادعاء من
شــركــة «م ـي ــدل إي ـســت بـ ــاور» تطلب
فـيــه إل ـغــاء املـنــاقـصــة وإلـ ــزام الــدولــة
باستبدال النصوص التي ال تراعي
مـ ـ ـب ـ ــدأي املـ ـن ــافـ ـس ــة واملـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة فــي
دفتر الـشــروط (مــدة إنـجــاز األعمال
والتقييم املالي وحصر مهلة تقديم
العروض بثالثة أسابيع) .وبالرغم
من أن قاضي العجلة زياد أيوب كان
قد طلب في قــراره من وزارة الطاقة
إبـ ــراز كــامــل امل ـلــف اإلداري والـفـنــي

مساعد وزير الخارجية
األميركي ديفيد ساترفيلد،
مقيم في بيروت منذ نحو
أسبوعّ .
مهد لزيارة وزير
األميركية ريكس
الخارجية
ُ
تيلرسون ،للبنان ،وأوكلت إليه
مهمة تسويق «المبادرة
األميركية» بين بيروت
وتل أبيب التي انتقل إليها،
أمس ،على أن يعود قريبًا.
خالصة كالم تيلرسون ،بعد
مساعده ،للبنانيين هي« :خط
هوف» غير قابل للتجاوز
داود رمال
اس ـت ـك ـم ــل مـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األميركي ديفيد ساترفيلد ،أمس ،جولة
امل ـف ــاوض ــات ال ـتــي ب ــدأه ــا ف ــي ت ــل أبـيــب
مطلع األس ـبــوع املــاضــي ،وتــابـعـهــا في
بـيــروت منتصف األسـبــوع نفسه ،لحل
«أزمة» الحدود بني لبنان وكيان العدو.
تــراف ـقــه الـسـفـيــرة األم ـيــرك ـيــة إلـيــزابـيــت
ريـتـشــارد ،التقى ساترفيلد أمــس على
ً
التوالي كال من وزير الخارجية جبران
باسيل ،والرئيس نبيه بــري ،وتمحور
البحث فــي االجتماعني حــول موضوع
امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان والـ ـح ــدود
البحرية و«األفكار» األميركية املقترحة
لـحــل «الـ ـخ ــاف» .وفـيـمــا ل ــم ي ـصــدر أي
موقف عــن وزيــر الخارجية ،أصـ ّـر بري
خــال اللقاء على موقفه لجهة ترسيم
الـحــدود البحرية عبر اللجنة الثالثية
املنبثقة مــن تـفــاهــم نـيـســان  1996على
غ ـ ــرار م ــا ح ـص ــل بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـخــط
األزرق ،معتبرًا أن امل ـطــروح (أميركيًا)
على لبنان «غير مقبول».
ال ــورق ــة الـتــي حملها ســاتــرفـيـلــد أمــس،
جـ ــاءت نـسـخــة م ـك ــررة لـتـلــك ال ـت ــي كــان
ي ـض ـع ـهــا وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون ،ف ــي ج ـيــب سـتــرتــه،
أول من أمــس ،أثناء لقاءاته مع كل من
رؤس ــاء الجمهورية واملجلس النيابي
وال ـح ـك ــوم ــة ون ـظ ـي ــره ال ـل ـب ـن ــان ــي .عـلــى
تلك الــورقــةّ ،
دون رئيس الدبلوماسية
األميركية «األفـكــار ـ الرسائل» ،وتعمد
تظهير بعضها في املؤتمر الصحافي
املـشـتــرك ال ــذي عـقــده مــع الــرئـيــس سعد
الحريري ،خصوصًا ما يتعلق بالتركيز
على حزب الله ونزع سالحه وانسحابه
من سوريا وتجفيف موارده املالية.
فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة ،كـ ــان
الفـ ـت ــا ل ــان ـت ـب ــاه أن ت ـي ـل ــرس ــون حـ ــاول

الـعــائــد الس ـت ــدراج ال ـع ــروض ،خــال
أسبوع ،بعد أن ّ
رد الدفع بعدم صفة
املستدعية وبـقـبــول مــراجـعـتـهــا ،إال
أن وزارة ال ـطــاقــة اس ـتــأن ـفــت ال ـقــرار
طــالـبــة فـسـخــه .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن ،لم
يصدر عن مجلس الشورى أي قرار،
فلم ّ
يبت االستئناف ولم يؤكد قراره
ّ
ال ـس ــاب ــق .شـ ـه ــران م ـ ــرا ع ـلــى قـضـيــة
ينظر فيها قضاء العجلة.
ف ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ت ـب ــدو امل ـن ــاق ـص ــة فــي
حالة موت سريري ،ما يعني أن على
الحكومة أن تبحث عن حلول بديلة،
علمًا بأن االحتماالت أمامها محدودة.
فإما أن ترمي خلفها التجربة السابقة،
وتقرر إطالق مناقصة جديدة بشروط
ش ـفــافــة وت ـض ـمــن امل ـنــاف ـســة ال ـع ــادل ــة،

ت ـس ــوي ــق اق ـ ـتـ ــراح املـ ـبـ ـع ــوث األم ـي ــرك ــي
األسـ ـب ــق ف ــري ــدري ــك هـ ــوف حـ ــول الـخــط
ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ،ال ـ ـ ــذي ورث ـ ـ ــه الحـ ـق ــا أمـ ــوس
هوكشتاين ،مــع تعديالت طفيفة ،قبل
أن تـكـلــف اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـحــالـيــة،
الديبلوماسي ساترفيلد ،متابعة امللف
البترولي «الحيوي» أميركيًا ،متسلحًا
بــاألف ـكــار ذات ـهــا الـتــي ورث ـهــا مــن هــوف
وهوكشتاين.
فما هــو ملخص ورق ــة تيلرسون التي
أعـ ـ ــاد ت ــاوت ـه ــا ف ــي امل ـ ـقـ ــرات الــرس ـم ـيــة
الثالثة؟
بعد تبادل املجامالت وعبارات الشكر،
شدد تيلرسون على وجود «اقتراح (لم
يذكر هوف باالسم) يعمل (ساترفيلد)
ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازه ون ـ ـ ـحـ ـ ــن نـ ــدع ـ ـمـ ــه م ــع
استعدادنا لالنفتاح والبحث بأي أفكار
ومـقـتــرحــات جــديــدة ،علمًا أن االق ـتــراح
ال ـق ــائ ــم ي ـع ـطــي م ـكــاســب ل ـل ـب ـنــان ق ــد ال
تـكــون مضمونة فــي ح ــاالت أخ ــرى ،أي
مــن املمكن تطوير هــذا االقـتــراح وليس
تجاوزه».
ث ـ ــم انـ ـتـ ـق ــل لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن املـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
الــداعـمــة لـلـبـنــان ،وق ــال« :أن ـتــم مقبلون
على مــؤتـمــرات دولـيــة لــدعــم بلدكم في
م ـجــاالت م ـت ـعــددة ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة
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وإم ــا تــذهــب نـحــو ات ـفــاق رضــائــي مع
شركة كارادينيز.
وحـ ـت ــى ل ــو سـ ـ ــارت األم ـ ـ ــور ف ــي ه ــذا
االتـجــاه ،فــإن الحكومة لــن تستطيع
أن تـعــد الـلـبـنــانـيــن بتحسن سريع
بالتغذية بالتيار ،وبالتالي سيكون
م ــن املـسـتـحـيــل االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن هــذا
«اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز» قـ ـب ــل االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أو
ربما قبل نهاية الصيف .فحتى لو
كانت الـبــاخــرة التركية جــاهــزة ،فإن
استقدامها وبـنــاء الحاجز البحري
ال ـ ـخـ ــاص ب ـه ــا وربـ ـطـ ـه ــا بــال ـش ـب ـكــة،
سـتـحـتــاج بــالـحــد األدنـ ــى إل ــى ثالثة
أش ـهــر ،علمًا ب ــأن املشكلة ال تنتهي
ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ،ف ـش ـب ـكــة ال ـت ــوزي ــع
الـحــالـيــة تـعـمــل بــالـحــد األق ـص ــى من

األميركية ستشارك في هذه املؤتمرات،
ونـ ـبـ ـلـ ـغـ ـك ــم رغـ ـبـ ـتـ ـن ــا ف ـ ــي إنـ ـج ــاحـ ـه ــا
ّ
جميعها ،ومن مصلحة لبنان أل يكون
هناك مالحظات جوهرية وجدية لدى
الدول املشاركة حول واقع حزب الله ،ألن
وج ــود الـســاح خ ــارج الــدولــة قــد يكون
سببًا لتحفظات تخفض مــن انــدفــاعــة
هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ورغ ـب ـت ـه ــا ف ــي امل ـس ــاع ــدة،
ونحن نريد دعم لبنان سياسيًا وماديًا
ومعنويًا ،ألنــه بلد ديمقراطي ،ولكننا
نريده خاليًا من أي نفوذ خارجي».
وعند التدرج في طرح النقاط في الورقة،
أعـ ــاد ت ـي ـلــرســون تــأك ـيــد «دعـ ــم الـجـيــش
اللبناني ألن ــه ال ـقــوة األمـنـيــة الشرعية
الوحيدة لحماية لبنان ،وأثبت جدارته
وك ـفــاء تــه ،وعلينا أن نـقــف إل ــى جانبه
وتوفير املـعــدات والـخـبــرات الــازمــة له،
وسنطلب مــن ال ــدول املانحة املساهمة
بدعم الجيش».
بعدها تحدث عن األوضاع في املنطقة،
وأشـ ـ ــار ت ـي ـلــرســون إلـ ــى «أن ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية تشجع على اعتماد
سياسة النأي بالنفس ،ويجب أن يبقى
لبنان بعيدًا من التجاذبات في املنطقة،
فبلدكم يملك دورًا وح ـضــورًا ال يجوز
ألي ش ــيء أن يــؤثــر فيهما ،صحيح أن
األوضاع شائكة ومعقدة بعض الشيء،
ومنها الوضع حول الحدود ،لكن يجب
العمل إليـجــاد حــل لـهــا ،وهـنــاك أحــداث
فــي املنطقة هــي مـصــدر قلقنا ،وال ــدور
اإليراني في املنطقة يقلقنا وخصوصًا
في سوريا ولبنان».
كــرر تيلرسون أكثر مــن مــرة الـقــول «إن
لبنان وأميركا يلتقيان على قيم واحدة،
وهناك قلق على الوضع في لبنان ،ومن
مصلحة لـبـنــان تـبــديــد ه ــذا الـقـلــق ،وال
سيما أنــه على عتبة مستقبل (نفطي)
مزدهر جدًا».
فـ ــي ت ـ ـصـ ــوره لـ ـل ــوض ــع عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ق ـ ــال ت ـي ـل ــرس ــون ب ـصــريــح
العبارة« :أريــد أن تكون هناك معالجة
للخط األزرق (الـحــدود البرية) وللخط
ً
األبـ ـي ــض (ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ـح ــري ــة) مــدخــا
لحلحلة الــوضــع ،وم ــا ق ــدم مــن مقترح
أم ـيــركــي ســابــق م ــا زال قــائـمــا ف ــي هــذا
املجال ،وهو مناسب إليجاد حل ،كذلك
إن مصلحة لبنان تتأمن بمثل حل كهذا
مع انفتاح على االقتراحات التي يمكن
أن تقدم ،ونحن نشجع أي تسوية يمكن
التوصل إليها».
في ختام مداخالته مع الرؤساء الثالثة،
أعــاد تيلرسون تأكيد استمرار «دعــم»
ب ــاده للبنان اقـتـصــاديــا« ،فنحن نريد
لبلدكم أن يـشــرق مستقبله مــن جديد،
وال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة كـمــا األوروب ـي ــة
وغـيــرهــا سـتـســاهــم فــي االسـتـثـمــار في
لبنان» (في إشارة إلى الرغبة األميركية
في حصة استثمارية وازنــة في الثروة
النفطية والغازية).

طاقتها االستيعابية .وطاملا لم تحل
أزمة عقدة املنصورية التي تربط بني
محطة عرمون ومحطة بصاليم ،فال
ت ـطــور ممكنًا فــي الـتـغــذيــة بــالـتـيــار.
واألزم ــة ال تقف عند هــذا الحد .عقد
ال ـب ــاخ ــرت ــن ال ـتــرك ـي ـتــن الـحــالـيـتــن
ينتهي في أيلول املقبل .قانونيًا ،هذا
يعني أنه يجب تأمني البديل ،قبل أن
تحل ساعة امل ـغــادرة ،إذ إن التمديد
لهما ليس متاحًا بحسب العقد ،فهو
محصور بتمديد ملدة سنتني فقط.
األكيد أن الفترة املقبلة ستكون فترة
ض ـغــط وت ـه ــوي ــل م ــن خ ـطــر الـعـتـمــة،
فـهــل يـكــون ذل ــك سببًا كــافـيــا للسير
فــي خ ـيــارات غـيــر قــانــونـيــة وباهظة
الثمن؟

