بسم اهلل الرمحن الرحيم

حقل كاريش يُسقط ورقة العريش
عن أدعياء السيادة واالستقالل وأدعياء المقاومة!
تناقلت وسائل اإلعالم خالل األيام املاضية ،وبشكل كثيف ،ما بات يُعرف بقضية حقل كاريش ،حىت حفظ الناس أرقام اخلطوط
احلدودية بني  23و ،29واملساحة املتنازعة بني 860كم 2أو 1430كم ،2ورقم املرسوم  ،6433واسم سفينة سحب الغاز "إنريجن باور"
اليونانية ،اليت وكأهنا هبطت باملظلة قريبا من اخلط  29وعلى رأس السياسيني اللبنانيني! رغم أن أمر حركتها وقدومها إىل املنطقة معلوم منذ
أشهر! وتوهم بعضهم أن صواريخ ستنهمر على السفينة ،فتذرها قاعا صفصفا ،وأن صراعا عسكريا سيتفجر بني الزاعمني الدفاع عن سيادة
لبنان ،وكيان يهود احملتل ،يف مسألة حيوية مثل مسألة مصادر الطاقة هذه!
وحىت بعد أن علت بعض األصوات ،املستندة إىل أن اخلط  29هو من حق لبنان ،وأن تعطيل سحب الغاز كان وما زال ممكنا بورقة
تضعها السلطة عند األمم املتحدة ،مل يستح أقطاب السلطة فيسارعوا إىل تعديل املرسوم  6433هبذه الرسالة اليت جتعل املنطقة حمل تنازع ،ما
قد جيعل أي شركة تفكر مرات ومرات قبل أن تباشر أي عمل ،مل تقم السلطة الفاسدة العميلة بذلك بل ُجل ما صرخ به مجيع أقطاهبا :إننا
بانتظار عاموس هوكشتاين! الوسيط األمريكي يف املفاوضات غري املباشرة!
عاموس هذا الذي صرح يف شباط/فرباير 2022م خالل زيارته إىل لبنان قائال" :على لبنان أن يقرر إن كان يريد اتفاقا مع (إسرائيل)،
حىت يتمكن من الدخول يف أعمال االستكشاف النفطية ،واحلصول على االستثمار األجنيب املباشر يف البالد ،وعلى النشاط االقتصادي،
واحلصول على املوارد اخلاصة" .علما أن إحدى أكرب شركات بالد عاموس هذا ،شركة "هاليربتون" األمريكية ،هي من أهم املستثمرين يف
حقل كاريش! ومن املتوقع أن تباشر عملياهتا خالل األيام القادمة.
لكن جو االنتخابات ،وسعي أطراف السلطة للعودة إىل مقاعد النيابة ،وحصد أصوات مجاهريهم ،جعلهم يلقون على هذا األمر ظالل
التعمية ،لعلمهم أن هذه القضية قد حترقهم انتخابيا ،لكن مصلحة أمريكا العليا أكرب منهم ،وخاصة يف موضوع الغاز ،الذي هو موضوع
على صفيح ساخن على مستوى العامل اليوم؛ مصلحة أمريكا هذه جعلتها ال تعطي نفسا لعمالئها يف لبنان ليلتقطوه بعد االنتخابات،
فانطلقت قضية جتار املخدرات وضرهبم الذي تُوفر أمريكا دعما لوقفه من لبنان ،لتأمني لبنان لشركاهتا واستثماراهتا ،ورمبا حلصر هذه التجارة
بيد النظام السوري اجملرم! وتصاعدت بسرعة كذلك قضية حقل كاريش .وليست أخبار صفقة بني إيران وأمريكا بالسماح إليران بتصدير
الغاز والنفط ،لتغطية العجز احلاصل بسبب أوضاع أوكرانيا وروسيا ،دون ربطها بامللف النووي والعقوبات ،ليست ببعيدة عن كاريش والتنقيب
فيه ،وكأن النفط والغاز اإليراين وتسويقه والعوائد اليت ستعود على إيران ،يقابله سكوت أتباع إيران يف لبنان عن قضية كاريش!
إن تواطؤ السياسيني اللبنانيني ،من أعلى رأس اهلرم إىل أسفله ،ومن ميينه إىل يسارهُ ،ميكن أن يُكتب فيه مطوالت ،لكننا ندعوكم
ملراجعة تصرحيات وزير اخلارجية واملغرتبني عبد اهلل بو حبيب لصحيفة اجلمهورية يف شباط 2022م ومنها قوله" :إنه من املقتنعني بأن خط
 23هو الذي حيقق مصلحة لبنان ،متسائال :هل نريد أن خنوض معارك شعبوية أم بدنا ناكل العنب؟ الفتا إىل أن املرسوم املتعلق باخلط 23
صدر قبل  11سنة ،حامال توقيعي رئيس اجلمهورية آنذاك ميشال سليمان ورئيس احلكومة الذي وللمصادفة هو نفسه اليوم ،أي جنيب
ميقايت ،وبالتايل احلكم استمرارية والدولة جيب أن حترتم توقيعها،كما أفاد بأن الوفد املفاوض كان قد أبلغ إليه أن طرح اخلط  29هو
للتّفاوض ...ورأى أ ّن التمسك باخلط  29لن يؤدي إىل نتيجة ...وأبدى ارتياحه لالقرتاحات اليت محلها املوفد األمريكي عاموس هوكشتاين
إىل بريوت"! فاألمر ليس جبديد عند هذه السلطة الفاسدة العميلة.

وقبلها يف متوز 2021م ،كان للنائب إلياس بو صعب (نائب رئيس اجمللس النيايب احلايل) كالم يف موضوع ترسيم احلدود البحرية على
قناة " "LBCIأعلن فيه بأنه "يتناقش مع اجلانب األمريكي يف هذا امللف" ،هذا رغم تعليق املفاوضات غري املباشرة مع كيان يهود يف حينه!
ورغم وجود جهة وحيدة مكلفة مبوضوع التفاوض من قبل رئاسة اجلمهورية! فالصفقات تدور وتُعقد يف اخلفاء منذ سنوات.
وأكثر من ذلك فإن تقرير املكتب اهليدروغرايف الربيطاين الذي كلفته السلطة دراسة موضوع احلدود البحرية أشار إىل أن اخلط  23فيه
عيوب كثرية ،وأنه على استعداد لتحضري دراسة تبني حقوق لبنان اإلضافية أي ما يعرف اليوم خبط الـ!29
إن كمية الدجل السياسي الذي مارسته السلطة بكل رموزها وأحزاهبا وصوال لالنتخابات ومقاعد الربملان ،ألمر تشمئز منه النفوس
السوية ،بسبب حجم االستخفاف الذي ميارسه هؤالء حبق الناس.
وشبه إمجاع الوجوه القدمية ،من أحزاب السلطة ،اليت عادت للمجلس النيايب بعد هزلية االنتخابات النيابية ،إمجاعها على أن حق لبنان
الرمسي املقبول واملودع عند األمم املتحدة هو عند اخلط  23ألمر يثري الريبة عن ماهية الصفقة بينهم وبني أمريكا.
وربط حزب إيران ألمر "تصديه" لسلب ثروات لبنان ،ربطه بإعالن الدولة اللبنانية أن خط  29هو حق لبنان ،ألمر وراءه ما وراءه ،من
السري يف تسليم جزء من أراضي املسلمني وثرواهتم يف لبنان لكيان يهود ،مع جتميله بالعبارات السياسية .أليس الدفاع عن املصاحل احليوية هو
يف صلب عمل كل من يدعي دفاعا عن البلد؟! وما هو األكثر حيوية للبنان اليوم مما ينتشله من املشاكل االقتصادية واملعيشية واالجتماعية
اليت يعيشها منذ سنوات؟!
لقد صمت اجلميع صمتا مريبا! وعلقوا األمر بسيدهم األمريكي الذي يقدم مصاحله ومصاحل شركاته على شعارات أدعياء أقطاب
السلطة من السيادة واالستقالل ،وأدعياء املقاومة ومعادالت الردع والدفاع عن الثروات.
بكل وضوح وبساطة :إن ما حيصل اليوم يف لبنان بشأن الغاز والنفط والرتسيم والتنازع املزعوم ،ما هو إال طريق ميهد لفتح الباب لوباء
التطبيع املشؤوم ،ال سيما وأن وباء التطبيع قد أصاب ُكل حكام املنطقة ،فنال خزيه مؤخرا حكام اخلليج ،وسبقهم للخزي منذ سنني حكام
مصر واألردن ومنظمة (التحرير) الفلسطينية .وما بقي من احلكام فهم يؤيدون من خلف ستار ،منتظرين دورهم! ومنهم حكام لبنان الذين مل
يستحوا من التصريح يف أكثر من مناسبة أنه ال مشكلة بينهم وبني كيان يهود احملتل ،أو أنه ال مشكلة أيديولوجية بينهم وبني هذا الكيان.
إننا نقول لكل هؤالء :تعسا لكم وأضل اهلل أعمالكم؛ إن هذه األرض املباركة ،بيت املقدس وأكناف بيت املقدس وبالد الشام ،هي
اليت تكفل اهلل عز وجل لرسوله  هبا...« :إن الله قهد تكف هل لِي بالش ِام وأهلِ ِه» ،وهي عقر دار اإلسالم كما أخرب رسول اهلل ...« :أال
ِ ِ ِ
ِِ
ين﴾ ،لكننا نسأل اهلل عز وجل أن يدرك أهل
ين الش ُ
ام» ،وال خنشى على عاقبتها فاهلل عز وجل وعد﴿ :إِن ال هعاقبه هة لل ُمتق ه
إِن ُعق هر هدا ِر ال ُمؤمن ه
لبنان قيمة بالدهم ،اليت يتنافسها الغرب الكافر املستعمر ،ويقفوا معنا يدا واحدة يف وجه هذه السلطة اليت تسعى خلراب لبنان ،واليت عادت
إىل استالم احلكم عرب صناديق االنتخاب! وها هي ُمتعن يف املزيد من عمالتها وفسادها ،وتقدم ثروات لبنان لقمة سائغة للغرب ،ال سيما
أمريكا ،دون قطرة دم تُسال ،بل بغاز ُمسال ملصلحة أمريكا وكيان يهود.
لذا ،فإننا يف حزب التحرير في والية لبنان نكرر الدعوة لكم للعمل معنا ،عسى أن يورثنا اهلل عز وجل وإياكم هذه الديار ،يف دولة

إسالمية؛ خالفة راشدة على منهاج النبوة ،تضم بالد الشام حتت جناح عزها ،ويُربط فيها لبنان مبحيطه الشامي وباألمة ليستفيد من ثرواته
ض ُهم هوِديها هرُهم هوأهم هواله ُهم هوأهرضاً لم
وثروات البالد اإلسالمية ،ويتحقق فينا وفيكم ،بفضل اهلل عز وجل وحده ،ما حتقق لألوائل ﴿ :هوأهوهرثه ُكم أهر ه
وها هوهكا هن اللهُ هعلهى ُك ِّل هشيء قه ِديراً﴾.
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