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كالم في السياسة

قمة اسطنبول:
انتصار الصهيونية وإهانة لبنان

ّ
مقصرون

جان عزيز

مع انتخاب
رئيس «من
ضمن
العناصر
المتوافرة»
او حل آخر
(حسن
أبراهيم)

مـسـتـشــاريــه الــرئـيـسـيــن ج ــان دافـيــد
ليفيت وك ـلــود غ ـيــان ،ثــم مــع سفيره
امل ـ ـت ـ ـجـ ــول ف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ج ـ ـ ــان ك ـل ــود
كـ ـ ــوسـ ـ ــران ،الـ ـ ــى دوري ال ـس ـف ـي ــر فــي
بـ ـي ــروت ب ــرن ــار اي ـم ـي ـيــه وال ـس ـكــرت ـيــر
االول ان ـ ــدره ب ـ ــاران ف ــي ال ـش ـهــر ال ــذي
سبق الشغور ثم تاله خصوصًا ،أتى
ّ
تحرك هوالند متأخرًا في استحقاق
 .2014باشره في مرحلة الحقة لتعذر
ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس وان ـق ـض ــاء شـهــور
عـلــى ال ـش ـغــور ،وق ـص ــره عـلــى رئـيــس

محتملة
أربع
لوائح تضمّ
حتى اآلن
جميعها مستقبليين
ومقربين من مراد

وجـ ـه ــات أخ ـ ــرى ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل،
وفــي الــوقــت نفسه ،ليس منقطعًا عن
ً
مراد ،فضال عن إمكانية تشكيل قدورة
الئحة رابـعــة ،تحظى أيضًا ببركة من
مستقلبيني.
ّ
ويرد أكثر من مصدر محاوالت عرقلة
ال ـت ـســويــة وت ـح ــري ــض أك ـث ــر م ــن طــرف
ع ـلــى ال ـت ــرش ــح ب ـغ ـيــة ت ـفــريــق أصـ ــوات
الـعــائــات الـكـبـيــرة ،إلــى ال ـجــراح ،الــذي
يعتبر التوافق العريض بني الحريري

دائ ــرة فــي الـكــي دورسـيــه هــو السفير
ً
فــرن ـســوا ج ـي ــرو مـتـنـقــا ب ــن ط ـهــران
والــريــاض والفاتيكان بــا اقتراحات
او آليات حل على غرار وسطاء .2007
تفض وساطة ساركوزي حينذاك
لم
ِ
الــى افـضــل مما وصـلــت الـيــه وساطة
هوالند مع اخفاق جهوده .ما ابرز في
ضوء تجربة االستحقاقني املتتاليني
اعتقادًا راسخًا ان فرنسا ،لزمن طويل
انقضى ،لم تعد الالعب الرئيسي في
لبنان.

لم ينحسر الذهول بعد عن وجوه الذين شاركوا وشهدوا
موقعة إردوغان في قمة اسطنبول .خصوصًا ،في قراءة
تداعياتها على عاملنا ،وعلى محيطنا ،وباألخص على
لبنان املهان في كل محطة ومكان.
بــدايــة إرهــاصــات الـكــارثــة اإلردوغــان ـيــة على عــاملـنــا ،ما
قــالــه خليفة أتــاتــورك فــي خطابه مفتتحًا قمة التعاون
اإلس ــام ــي .بـطــاووسـيـتــه امل ـع ـهــودة ،وق ــف الــرجــل يبلغ
ن ـظــراءه واملجتمع الــدولــي ،أنــه ابــن شعب ت ـعــداده مليار
و 700مليون نسمة على وجه األرض .هم املسلمون في
العالم .قبل أن يتابع تنظيره أنــه في فهمه هــذا لذاته ،ال
يميز وال يتحدث عن سني وشيعي .بل عن املسلمني
أينما كانوا .وبعدما ثبت بذلك شرعيته البليونية ،تابع
معلنًا بشكل خافت ـ ـ ظــاهــر ،حقه فــي مقعد دائــم في
مجلس األم ــن ،باسم اإلس ــام واملسلمني .وكــي يرسخ
حـقــه فــي تـلــك املـطــالـبــة ،تــابــع تلميد نـجــم الــديــن أربـكــان
تصعيده األصولي ،ليعلن أمــام رؤســاء دول ،أنه يعتبر
ً
نفسه أوال وقبل أي انتماء آخر ،مسلمًا!
خطاب ال يبدل شيئًا كثيرًا في الواقع العملي .لكنه يقدم
خــدمــات ال تـثـ ّـمــن لـلـخـطــاب الـصـهـيــونــي .فـحــن تصبح
السياسة العاملية قائمة على االنتماء الديني ال غير .وحني
تصير الشرعية الدولية موزعة حصصًا بحسب هويات
اآلل ـهــة .وحــن ت ــزول مفاهيم الــدولــة الـحــديـثــة العصرية
السيدة ،ذات األرض والشعب واملؤسسات ،ليحل محلها
كيان هيولي كوني باسم الغيب ...عندها تكون اسرائيل
في سابع سماواتها .ال فلسطني بعد اليوم .وال صراع
عربيًا ـ ـ اسرائيليًا .وال قدس وال من يقدسون .مجرد
إعادة تقسيم لكوكب األرض بحسب تقسيمات السماء.
عـنــدهــا تحجز اســرائـيــل مكانها ومــوقـعـهــا فــي أذه ــان
الغرب وتترسخ وتتشرعن ّ
وتتأبد .خطاب كهذا تشتريه
اسرائيل بأثمن األثمان .تدفع مقابله «نصرة» و»داعش»
و»قاعدة» وكل قواعد تخريب شرقنا ودولنا .تمامًا كما
يفترض أنها تدفع بال حساب ثمن صورة قس يحرق
مصحفًا ،أو ثمن كــاريـكــاتــور مـســيء منسي ،أو فيلم
تحريضي لم يشاهده مئات ،ليصير شــرارة حرب بني
ماليني!
أكثر من ذلك ،وتحت هذا الغطاء من الوحدة اإلسالمية،
لم يعمل إردوغ ــان في قمة اسطنبول إال على تكريس
االنقسام املذهبي ـ ـ الدولتي بني الرياض وطهران .فباسم
اإلســام الــواحــدّ ،
سهل الرجل تعميق الحرب اإلقليمية
ّ
املفتوحة بني السعودية وإيران .مرر إدانة الثانية ،وتحليل
دم حزب اللهّ .
وتمدد صوب إذربيجان في صراعها مع
أرمينيا ،ليرمي باكو أكثر فأكثر في أحضان تل أبيب.
وذهب صوب كوسوفو واليونان ،ليؤجج الحساسيات

الروسية واألوروبية ،وليساهم في إعــادة تلميع صورة
اسرائيل هناك ،في زمن مالمح تحطيم أسطورتها في
وجدان عقدة الذنب الغربي املرضي القديم.
هكذا ،بعد ضربته للنظام العاملي بطرحه اإلسالموي
ّ
املقنع ،أكمل إردوغــان بضربة للنظام اإلقليمي الشرق
أوسطي ،بإبرامه الحرب الشاملة بني السعودية وإيران.
صحيح أن األزمة بني الطرفني لم تبدأ في اسطنبول ولم
يكن أي عاقل ليتوقع أن تنتهي في قمتها .لكن الصحيح
أيضًا أن تلك املحطة جــاءت لتدمغ تلك الحرب الفتنوية
بتواقيع عليا .أي بحضور سلمان وروحاني شخصيًا.
صارت الحرب ّ
مذيلة بتواقيع املرجعيتني العليني .بعدها
ال زيارات تنفع وال مبادرات تجدي .صار التناقض بني
ضفتي الخليج مطلقًا برعاية إردوغ ــان .لــم يعد يقدر
عـلــى جـســره ـ ـ نـظــريــا ـ ـ إال واشـنـطــن .فيما واشنطن
مستفيدة من هذا الطالق .حوله إردوغان سيفًا مزدوج
النصل في يد سياستها ومصالحها .فالعداء السعودي
إلي ــران ،سيجعل مــن طـهــران أكـثــر استجابة للضغوط
األميركية مــن جـهــة .كما سيجعل مــن الخليج العربي
برمته أكثر تبعية للحماية واملرجعية األميركيتني من
جهة أخرى .بعد قمة اسطنبول ،بات في إمكان واشنطن
أن تجلس متفرجة على دفع الرياض وطهران بعضهما
البعض صــوبـهــا .مــن دون كلفة سنت واح ــد وال جهد
أميركي واحد.
لــم يبق غير لبنان فــي خضم موقعة اسطنبول .ذهب
ّ
أهله إليها وهم يمنون النفس بمصالحة ولو جزئية مع
الرياض ،وعدم قطيعة مع طهران ،وبخرم إبرة يمكن أن
ينفذوا منه إلــى إنـجــاز بعض استحقاقاتهم الداخلية.
فكانت الحصيلة العكس تمامًا ،في كل أمل ووهم .على
مدى يومني ،ظل الوفد اللبناني مرابطًا حابسًا أنفاسه
منتظرًا .فهو أرسل طلبًا يرجو فيه لقاء امللك السعودي.
وتلقى في املقابل طلبًا من الوفد اإليراني للقاء قمة مع
الرئيس روحاني .مضت ساعات القمة ثقيلة ،بال جواب
سـعــودي على لقاء لبنان ،وال جــواب لبناني على لقاء
إيـ ــران .حـتــى كــانــت الـصــدمــة بــاإلعــان عــن أن سلمان
سيغادر بعد إلقاء كلمته فــورًا .جــاءت الكلمة املرتقبة،
ّ
فحلت الصدمة التالية ،حــن تبني أنها لــم ّ
تتعد دقائق
معدودة .ال فسحة بعدها لدردشة ،وال لخلوة ،وال حتى
ملجرد وقفة .أنهى سلمان كلمته ّ
وهم باملغادرة .فما كان
من لبنان إال أن هرول حتى آخر الردهة أفقيًا ،ليحظى
بمصافحة لثوان ،بامللك املنسحب عاموديًا...
هكذا انتهت قمة التعاون اإلسالمي التركية ،إلى إنجاز
عــاملــي ال يـثـ ّـمــن لـلـصـهـيــونـيــة ،وخــدمــة خليجية كبرى
لــواشـنـطــن ،وإل ــى إدراك لبناني تــدريـجــي أنـنــا حشرنا
أنـفـسـنــا فــي الــوقــت وامل ـك ــان الـضــائـعــن ،حـتــى الضياع
املطلق .فهل من يدرك أو يستدرك؟!

أعلن تحالف مروان شرانق ــ
الحاج أحمد من منزل الفرزلي
(بالل جاويش)

وم ــراد تهديدًا لـنـفــوذه ،بعد مــا راكمه
عبر السنوات املاضية على الخصومة
بمعزل
مع قوى  8آذار ومــراد تحديدًا،
ٍ
عن تيار املستقبل.
ويـنـقــل مـقـ ّـربــون عــن رح ــال أنــه يسعى
ّ
ّ
بكل ثقله إلى التوافق ،إل أنه سيحاول
«رد اعـتـبــاره عــن خـســارتــه انتخابات
البلدية السابقة ،التي اتخذت يومها
ّ
ط ــاب ـع ــا س ـيــاس ـيــا واضـ ـ ـح ـ ــا» .وت ــؤك ــد
مـ ـص ــادر مـسـتـقـبـلـيــة ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـت ـيــار املـسـتـقـبــل أحـمــد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،اتـ ـص ــل بـ ــرحـ ــال و«ت ـم ـن ــى
عليه عدم تخريب التوافق ،ألن التيار
ل ــن ي ـت ـب ـنــى أي م ـع ــرك ــة خـ ـ ــارج م ــا تــم
إعالنه ،أي بيروت وطرابلس وصيدا».
وأشارت املصادر إلى أن الوزير السابق
ي ــراه ــن ع ـل ــى ال ـخ ـص ــوم ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
ب ـ ــن ع ــائ ـل ـت ــي ش ـ ــران ـ ــق والـ ــدسـ ــوقـ ــي،
املتنافستني عـلــى رئــاســة الـبـلــديــة ،ما

يـمـنــع تـحــالــف مــرشــح الـعــائـلــة محمد
ش ــران ــق ،م ــع امل ــرش ــح امل ـحــامــي عيسى
الدسوقي املنفتح على تيار املستقبل
واملقرب من مراد.
من جهتهّ ،
يعول الفرزلي على أصوات
غــالـبـيــة املسيحيني الــذيــن دأب ــوا على
إعـ ـ ـط ـ ــاء م ــرشـ ـح ــه أص ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــم .إال أن
ال ـب ـع ــض بـ ــدأ ب ـت ـحــريــض املـسـيـحـيــن
على قــاعــدة أن الــائـحــة الـتــي يدعمها
ّ
تضم نائب رئيس مسيحيًا.
الفرزلي لم
ويقول الفرزلي لـ«األخبار» إن «ترشيح
ش ــران ــق ه ــو وف ـ ــاء ل ـه ــذا ال ـب ـي ــت ال ــذي
ض ـحــى م ــن أج ــل إن ـم ــاء ال ـب ـل ــدة» ،وإن
املـنــاصـفــة بــن شــرانــق وال ـح ــاج أحمد
هي «إرادة مــروان شرانق كي يكتسب
ً
الـخـبــرة ّأوال» .ولـفــت الـفــرزلــي إلــى أنه
ه ــو م ــن رفـ ــض إعـ ـط ــاء م ـن ـصــب نــائــب
الــرئـيــس ملـسـيـحــي ،فــ«لـيــس هـنــاك من
داع ،وال أحد من املسيحيني طلب ذلك،
ٍ

وإن وجدنا ذلك ضروريًا ومطلبًا ملحًا
فسننظر في األمر».
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ت ـ ـقـ ــول م ـ ـص ـ ــادر م ـ ـ ـ ــراد إن
مستمرة للوصول
«املساعي مــا زالــت
ً
إل ــى الئـحــة تــوافـقـيــة» ،الف ـتــة إل ــى أنها
«تـ ـصـ ـط ــدم ب ـت ـع ـن ــت عـ ــائـ ــات وجـ ــدت
فــرصــة مــن تـعــدد مــرشـحــي آل شــرانــق
وتـبــدد األصـ ــوات ،بغية الــوصــول إلى
ً
مؤكدة أن «حزب االتحاد ّ
عمم
البلدية»،
عـلــى جـمـيــع مـنــاصــريــه ع ــدم الـتــرشــح
واالن ـت ـخــاب بــاســم ال ـح ــزب ،إذا ذهبت
الـبـلــدة إل ــى م ـعــركــة» .وت ـقــول املـصــادر
إن «معركة جب جنني عائلية بامتياز
وفــي جميع اللوائح يوجد مناصرون
لنا وللمستقبل» .كذلك قالت مصادر
«رسمية» في «املستقبل» لـ«األخبار»
إن «ال ـت ـي ــار ع ـلــى م ـســافــة واحـ ـ ــدة من
جـمـيــع امل ــرش ـح ــن ،ل ــن نــزكــي مــرشـحــا
على مرشح آخر».

