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كالم في السياسة

ــلق الخميس؟

خير وقهوجي في الساعات التالية،
ّ
بــذري ـعــة أن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء تخلف
عن أداء مسؤوليته في تعيني بديل
م ـن ـه ـم ــا ،وتـ ـف ــادي ــا لـ ــوقـ ــوع ش ـغ ــور،
وخصوصًا على رأس قيادة الجيش.
 2ـ ـ ـ ت ـق ـس ـيــط ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ب ـ ــأن ت ـقـ ّـر
ب ــال ـق ـط ـع ــة فـ ـحـ ـس ــبُ :يـ ـ ـب ـ ـ ّـت ت ــأج ـي ــل
تسريح خير قبل الــوصــول الــى ليل
ال ـس ـب ــت ،وي ــؤج ــل اس ـت ـح ـقــاقــا قــائــد
الجيش ورئيس األركان الى أوانهما،
عشية  30ايلول.
ع ـلــى أن م ــا يـنـتـظــر ج ـل ـســة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ـقـ ـب ــل ب ـضــع
مالحظات:
ً
ً
أوالهــا ،أن تأجيال محتمال لتسريح
خير لن ُي ّ
فسر فحسب على أنه إشارة
جدية الى الخطوة التالية التي هي
تأجيل تسريح قهوجي ،بل استفزاز
الرئيس ميشال عــون مــا إن يتلقفه،
واستعجال مواجهته حكومة سالم،

م ــن غ ـيــر أن تـتـضــح ت ـمــامــا ب ـعــد أي
خيارات سلبية بني يديه.
ثانيتها ،وفقًا ملراجعة مــواقــف كتل
مجلس الــوزراء ،يمتلك الفريق الذي
يدعم تعيني خلف لرئيس األرك ــان ـ
وليس ثمة خيار سواه تجنبًا لفراغ
املنصب رفضه جنبالط سلفًا ـ أكثر
من ثلثي األصــوات ،بينما ال يتوافر
ل ـل ـف ــري ــق ال ـ ـ ــذي ي ــدع ــم ت ـع ـي ــن قــائــد
لـلـجـيــش الـ ـك ـ ّـم ن ـف ـســه م ــن األص ـ ــوات
ل ـ ـفـ ــرضـ ــه .األص ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـح ـ ــور هـ ــذا
االشـتـبــاك هــو تسعة وزراء يمثلون
ال ـث ـلــث  :1+الـتـسـعــة ال ـ ـقـ ــادرون على
تـعـطـيــل ت ـع ـيــن رئ ـي ــس ل ــأرك ــان ما
لم يقترن بتعيني قائد للجيش .في
املـقــابــل ،ثـمــة أكـثــر مــن تسعة وزراء،
بل أكثر من الثلثني ،ال يحبذون ـ كل
ألسباب مغايرة ـ تعيني قائد جديد.
ال ــواق ــع أن ــه لـيــس فــي جعبة مــؤيــدي
خـيــار تعيني خـلــف لـقـهــوجــي ســوى
صــوتــن ،هما وزي ــرا التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر ،إذا ك ــان ال ب ــد م ــن األخـ ــذ في
ال ـح ـس ـب ــان فـ ـح ــوى الـ ـبـ ـي ــان األخ ـي ــر
ل ـن ــواب ح ــزب ال ـل ــه الـ ــذي أط ـ ــرى ،في
فقرة مستقلة ،الجيش على إنجازاته
فــي جبه اإلره ــاب ،مــا يجعل توقيت
ال ـف ـقــرة ه ــذه ب ــال ــذات ـ ـ بــال ـتــزامــن مع
أكثر من زيارة لحزب الله لليرزة ـ ذا
مغزى.
ث ــال ـث ـت ـه ــا ،أن م ـع ـظ ــم كـ ـت ــل مـجـلــس
الــوزراء تجزم بال أدنى تردد بتأييد
تــأج ـيــل ت ـســريــح ق ـ َه ــوج ــي ،وتـفـصــل
بينه وبني استحقاقي رئيس األركان
وخير .أفصح رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،كما رئيس الحكومة تمام
ســام ،كما الرئيس ميشال سليمان
والنائبان وليد جنبالط وسليمان
فرنجية ،وتيار املستقبل َ
ومن تبقى
م ــن وزراء ح ــزب الـكـتــائــب وال ـ ــوزراء
املستقلني عن حجة مزدوجة يتسلح
بها وزراؤه ــم :رفضهم شغور قيادة
الـجـيــش ،وع ــدم ص ــواب تعيني قائد
ق ـب ــل ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة
امل ـع ـن ــي بـ ـ ـ ــدوره بـ ـه ــذا االس ـت ـح ـق ــاق
وصاحبه.

تداعيات بوتين إردوغان من القرم إلى بيروت
جان عزيز
ال يزال االنقالب التركي يتحكم باألوضاع اللبنانية .وذلك
بقبول واضح من غالبية القوى اللبنانية ،وبارتباط أوضح
للتطورات بني بيروت وجوارها.
اهتز عرش إردوغــان ذات ليلة صيف من منتصف تموز.
اكـتـشــف الــرجــل الحـقــا ،أو ظــن أو ت ــذرع ،بــأن الـغــرب كــان
متواطئًا ،أو على األقــل متفرجًا أو متمنيًا سقوط حكمه.
فـقــرر السلطان الـجــديــد تغيير قــواعــد أكـثــر مــن قــرن من
سياسات بالده ،واالنكفاء غربًا واالتجاه شرقًا .ذهب إلى
موسكو .فكانت بداية إعــادة حسابات كل الالعبني فوق
األرض السورية ،وطبعًا على األراضي اللبنانية.
ساعة كــان القيصر الروسي يطرق أرض مكتبه منتظرًا
دخــول السلطان املــروض ،كان كل املراهنني على تطورات
حلب يضربون أخماسًا بــأســداس .النتيجة الدنيا للقاء
سانت بترسبورج هدنة في املـيــدان .والهدنة العمالنية ال
يمكن أن تقوم إال نتيجة هدنة في النيات واإلرادات .أكثر
من ذلــك ،بــدا واضحًا أن شيئًا ما قد طبخ في ذلــك اللقاء
االع ـت ــذاري بــن ضفتي الـبـحــر األسـ ــود .بــدلـيــل أن حركة
مـكــوكـيــة نــاشـطــة مــا لـبـثــت أن أعـقـبـتــه .زي ـ ــارات مـتــداخـلــة
متشابكة بني موسكو طهران وأنقرة ...ورابعتها الحاضرة
فــي ال ـبــال عــاصـمــة األم ــوي ــن ،وخــامـسـتـهــا الـجــاثـمــة على
الصدر :عاصمة الشمال السوري.
من بقي على األرض هناك خلف من يقاتل حكم دمشق؟
عمليًا وعلنيًا طرف واحد :الخليج .حتى قطر بدت وكأنها
انسحبت أو ُسحبت ،بعد زيارة تركية .لم يعد في املواجهة
إال الـسـعــوديــة ،وفــي الخلفية حـســابــات أميركية ملتبسة
ملتوية متقاطعة متناقضة.
منذ اللحظة األولــى التي تلت االنقالب التركي ،ذهب جون
كيري إلى موسكو .ربما ليبلغ شريكه في عملية جنيف،
بأال يتسرع في استثمار الشغور اإلردوغاني الحاصل في
ســوريــا .ال شك في أن األميركي قــال لنظيره :صحيح أن
الساحة الحلبية خلت لك اآلن .لكن "نتمنى" عليك أال تحاول
فــرض حــل أح ــادي لـلـصــراع هـنــاك .فــي كــل األحـ ــوال ،كان
واضحًا أن واشنطن لن تقبل بذلك .هنا انطلقت القراءات
اإلقليمية للحسابات الدولية الكبرى .اعتقد املتضررون من
قمة لينينغراد سابقًا ،أن إردوغــان لن يجرؤ على الذهاب
بعيدًا في انعطافته .ثم إن الغرب ال يمكن أن يقعد متفرجًا
على تبديل موازين منطقة أوراسيا بكاملها .بدءًا بخروج
جيش أتاتورك من منظومة األطلسي ،بعدما تحول جيشه
ً
الوحيد في هــذه املنطقة .فضال عن أن صــراع الغاز الذي
أشارت إليه القمة الروسية التركية ،يمكن أن يشكل عامل
تفجير أكبر لتلك القمة .فال الخليج يمكن أن يسكت عن

رئيسًا للرهبنة
الهاشم
ّ
 ...والمعارضة ترد باألوراق البيضاء

بات «الحلقة األقوى»
ونوعًا ودقــة إصابة وخبرة قتالية ،ما
نقل مقاتلي الحزب من األطر الدفاعية
ال ــى األط ــر الـهـجــومـيــة .فــي أوج ــه عــدة،
ّ
يعد فشل «املعركة بني الحروب» أقسى
م ــن ف ـشــل الـ ـح ــرب ق ـبــل ع ـشــر س ـن ــوات،
وتداعياته السلبية أوسع وأشمل ومن
شــأنــه أن ي ـحـ ّـد مــن إم ـكــانــات إســرائـيــل
على تفعيل قدراتها العسكرية في وجه
حزب الله ،والساحة اللبنانية.
منذ قيام إسرائيل ،عام ّ ،1948
عد لبنان
ســاحــة مفتوحة ومـتــاحــة لــاعـتــداءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى أن ــواع ـه ــا ،ب ــا ردع
وارت ـ ـ ـ ــداع وتـ ـبـ ـع ــات .ج ــل م ــا ي ـم ـكــن أن
تتلقاه إســرائ ـيــل ،نتيجة العـتــداءاتـهــا
ه ــو ش ـجــب دولـ ــي أو ب ـيــان صـ ــادر عن
األمــن العام لألمم املتحدة .لبنان كان
الحلقة األضعف ،واألشد ضعفًا ،من كل
ساحات املواجهة العربية ـ ـ اإلسرائيلية،
رغ ــم أن ــه ل ــم يـكــن ج ــزءًا أســاس ـيــا فيها.
بتعبير عامي ،تحول لبنان الى ساحة
«فش خلق» للقادة اإلسرائيليني ،وإلى
ساحة هروب من أزماتها الداخلية.
ه ــذا ال ــواق ــع لــم يـعــد قــائـمــا .وإذا كانت
إســرائ ـيــل فــي املــاضــي تتطلع ال ــى ردة
ال ـف ـعــل امل ـم ـكــن أن ت ـصــدر ع ــن ســاحــات
وجـبـهــات أخ ــرى محيطة بـلـبـنــان ،بما
يتعلق بنشاطها االعتدائي فيه ،كميزان
إلقدامها على الفعل أو االمتناع عنه ،إال
أنها اآلن تنظر الى ردة الفعل اللبنانية،
وتـ ـح ــديـ ـدًا حـ ــزب الـ ـل ــه ،ل ـت ــزن أفـعــالـهــا

واعـتــداءاتـهــا فــي الـســاحــات األخ ــرى .ال
شــك ،وهــو خــارج عن النقاش املنطقي،
أقله في امليزان الحالي بني الجانبني ،أن
رد فعل حزب الله حاضر وردعي تجاه
أي اع ـتــداء يــوضــع على طــاولــة البحث
والقرار في تل أبيب ،سواء كان ذلك في
لبنان أو خارجه .انقلبت اآلية .إسرائيل
ل ـي ـس ــت مـ ـ ــردوعـ ـ ــة فـ ـق ــط ع ـ ــن ال ـس ــاح ــة
اللبنانية ،بــإقــرارهــا ،بــل هــي مــردوعــة
فــي ســاحــات أخـ ــرى ،ربـطــا ب ــردع حــزب
الله .وهــذه أهم نتائج الحرب املاضية،
والحرب الحالية غير املباشرة« :املعركة
بني الحروب».
جديد إسرائيل الــى جانب تهديداتها
في الذكرى العاشرة لحرب عــام ،2006
هو «اكتشاف املكتشف» ،وهو محاولة
تظهير الــواقــع القائم الــردعــي املتبادل
كإنجاز لحرب مر عليها عقد من الزمن،
ـاس م ـق ـصــود أله ـ ـ ــداف ال ـحــرب
م ــع تـ ـن ـ ٍ
املعلنة والفشل في تحقيقها :اكتشفت
إسرائيل أنها تردع حزب الله عن االبتداء
بحرب ضدها .مواقف وكتابات عبرية
أك ـ ــدت هـ ــذه «ال ـن ـت ـي ـجــة االسـتـثـنــائـيــة»
للحرب املــاضـيــة ،رغ ــم أن االستثنائي
ليس أن تردع إسرائيل حزب الله ،ربطًا
بميزان القوى العسكرية بني الجانبني،
ب ــل االس ـت ـث ـنــائــي ه ــو ردع حـ ــزب الـلــه
إلس ــرائ ـي ــل ،ب ــإق ــراره ــا .أبـ ــرز م ــن تهكم
على مقولة الــردع اإلسرائيلي في وجه
ح ــزب ال ـلــه ،كنتيجة لـلـحــرب املــاضـيــة،

عزله عن خطوط أوروبا الغازية ،مقابل ربط عدوته الكلية،
إي ــران ،بمسار السيل الــروســي جنوبًا .وال أميركا يمكن
أن تسلم بخسارتها معركة شرايني الدم االقتصادي في
العالم الـجــديــد ...وبالفعل لــم تتأخر الـتـطــورات فــي تأكيد
"النقزة" ،على مختلف الصعد وفي معظم ساحات الصراع
دفعة واحدة:
بعد أي ــام ،تسارعت الـتـطــورات امليدانية فــي حلب ،بعكس
ات ـجــاهــات الـنـصـيـحــة األم ـيــرك ـيــة ملــوس ـكــو .ت ـقــدم تحالف
الــروس على األرض ،حتى كــاد ينجز طوقه القاتل هناك.
لكن رد الفعل املعترض جاء فوريًا .موجات من املسلحني،
وب ـق ـيــادة رمــزيــة ملـتـشــدد س ـعــودي ت ـحــدي ـدًا ،فــي مـحــاولــة
لكسر الحصار .وفي شكل متزامن وال يخلو من الدالالت،
سقوط طائرة روسية جديدة ،وبسالح أميركي هذه املرة.
في الكويت تعطلت املحادثات اليمنية وعــادت لغة الحرب
لتخيم سماء صنعاء .في بغداد تعددت اللهجات ،بني إقفال
ّ
ملفات الشركاء السنة في حكم املركز ،وبني عودة السجال
حول كيفية مقاربة املوصل بعد إنجاز الفلوجة .حتى في
أوكرانيا خطوة غير مسبوقة في توغل غربي ضد القرم
الــروسـيــة ،للمرة األول ــى منذ رســو خطوط التماس هناك،
على القبول بما فرضته موسكو ...وفــي بيروت ،لم تكن
املوجة مغايرة!
بالسرعة االنقالبية واملفاجئة نفسها ،غاب سعد الحريري
أو غيب ومعه أصواته .وصدح صوت فؤاد السنيورة ،وحده
ضد الجميع .ضد عــون طبعًا .لكن أيضًا ضد حــزب الله
ً
ً
قطعًا .وصوال إلى وقوفه ضد بري فعال ،وضد الحريري
ضـمـنــا .حـتــى تـمــام ســام صــار يتخطى مــا ي ــدور داخــل
الـفــريــق ال ــذي سـ ّـمــاه فــي موقعه وعينه فــي مــركــزه .حتى
راح ينظر لستة أو سبعة أسماء مرشحة لضرب الطرح
الــرئــاســي املـيـثــاقــي الــوحـيــد .حـســابــات اللهجة البيروتية
املــرت ـف ـعــة ،تـقــاطـعــت م ــع مـعـلــومــات ع ــن الـعـطـلــة الصيفية
ال ـطــوي ـلــة .ل ـيــس ال ـح ــري ــري وحـ ــده م ــن سـيـغـيــب .الـسـفـيــر
السعودي أيضًا .في ظل معلومات عن أن عودته لن تكون
قبل مطلع أيلول .وملهمة محددة هي تسهيل معامالت الحج
وشؤون الحجاج .بعدها قيل إن دبلوماسيًا سعوديًا آخر،
مركزه حاليًا في القاهرة ،قد ينتقل إلى العاصمة اللبنانية،
في مؤشر قــرأه أهــل االعـتــراض ،على أنــه رسالة سعودية
إلى طي امللف اللبناني في كل املرحلة املقبلة ،وإعادته إلى
درج أو رف أو مكان آخر أكثر قدرة على االنتظار الطويل
األمد...
هـكــذا بــاإليـحــاء املـبــاشــر أو بــاالسـتـنـتــاج مـ ــداورة ،أدرك ــت
جبهة املعترضني على مختلف الجبهات ،أن اللقاء الروسي
التركي يمكن أن يشكل فرصة لتسعير اعتراضهم ومددًا
لذخيرة قتالهم .فلننتظر نهاية الرهان!

ك ـ ـ ــان عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة فـ ـيـ ـن ــوغ ــراد ال ـت ــي
حـقـقــت فــي فـشــل الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
عــام  ،2006يحزقيلي درور .في مقابلة
أجرتها معه صحيفة «إسرائيل اليوم»
( ،)2016/07/29رف ـ ــض درور ال ــذي
ت ـج ـم ـعــت ل ــدي ــه ك ــل م ـع ـط ـيــات ال ـح ــرب
وأه ــدافـ ـه ــا وخ ـط ـط ـهــا وم ـج ــري ــات ـه ــا...
وفشلها ،أن تكون إسرائيل قــد حققت
ردع ــا اسـتــراتـيـجـيــا فــي مــواجـهــة حــزب
ال ـل ــه نـتـيـجــة الـ ـح ــرب امل ــاض ـي ــة ،وإن ـمــا
اقتصر إنجازها على «ردع تكتيكي»،
ونتيجة لذلك اعتبر أن الهدوء السائد
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــو «هـ ــدوء
تكتيكي»« :لقد تم تحقيق ردع تكتيكي،
ك ــان يمكن تحقيقه خ ــال أول خمسة
أيـ ـ ـ ــام مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب مـ ــن دون ض ـحــايــا
وم ــن دون إص ــاب ــة الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة.
الـطـبـقــة ال ـق ـيــاديــة ل ـحــزب ال ـل ــه ،ناهيك
ع ــن ال ــزع ــام ــة ،ل ــم ت ـت ـض ــرر .كـ ــان يجب
ال ـتــوقــف بـعــد خـمـســة أي ـ ــام ،وكـ ــان ذلــك
سيعتبر إنجازًا جيدًا ،من دون تعريض
الجبهة الداخلية للضعف .لــم يتحقق
ذلـ ــك .أن ــا أرى أن ح ــرب لـبـنــان الثانية
ت ـت ــراوح بــن الـفـشــل امل ـبــاشــر وتـفــويــت
ال ـفــرصــة» .يضيف درور« :ال ـه ــدوء مع
لبنان هــدوء تكتيكي ،وال يوجد هدوء
في املواقف املعلنة هناك ضد إسرائيل
وال في عمليات التسلح القائمة .الهدوء
مـحـلــي ومــوض ـعــي وتـكـتـيـكــي ،ولـيــس
استراتيجيًا».

ليا القزي
بات للرهبانية اللبنانية املارونية رئيس عام جديد.
فــي جــامـعــة «الـ ــروح ال ـقــدس» ـ ـ الكسليك ،انتخب
الرهبان أمس األب نعمة الله الهاشم« ،مدبرًا عامًا»
لهم« .الراهب اإلداري» نال  211صوتًا (من أصل
صوت
 320راهبًا ملزمني باالقتراع) ،أي بفارق
ٍ
واحد عن الحد األدنى من األصوات ( )210الالزم
للفوز باملنصب .النتيجة لم تكن مفاجئة ،فاسم
ابــن بلدة حاصبيا املتنية ُيـتـ َ
ـداول به منذ أشهر،
ق ـبــل أن تــرت ـفــع أس ـه ـمــه ف ــي األس ــاب ـي ــع األخ ـي ــرة.
الالفت للنظر كــان فــوزه ّ بفارق صــوت واحــد عن
الحد األدنــى« ،وهــو إن دل على شــيء فعلى ّ
حدة
املـعــركــة» ،استنادًا إلــى املـصــادر التي تشرح بــأنّ
«الرقم كان مفاجئًا ألنه كان هناك شبه اتفاق على
ُ
األسماء التي ستنتخب .إضافة إلى ّأن الهاشم زار
السفارة البابوية والتقى السفير البابوي غابريال
كاتشيا عشية االنتخاب ،الــذي أبلغه أن رومــا ال
تضع فيتو على أي من األسماء املطروحة».
ما حصل أن أحد «منافسي» الهاشم ،األب أيوب
شـهــوان ،كــان رافـضــا للتسوية املـطــروحــة ،وقــرر
االنـسـحــاب مـ ُـن املـ َعــركــة .تـقــول امل ـصــادر إن «85
ورقة بيضاء أس ِقطت في صندوق انتخاب املدبر
ال ـع ــام ،وه ــي ســابـقــة فــي انـتـخــابــات الــرهـبـنــة .من
املتوقع أن تكون هذه األوراق لرهبان يدورون في
فلك شهوان قرروا تسجيل اعتراضهم باألبيض».
«التسوية» التي توصل إليها الرهبانّ ،أدت أيضًا
إلى انتخاب رئيس جامعة الــروح القدس السابق

وعـمـيــد كلية اآلداب فيها ك ــرم رزق نــائـبــا عامًا
للرئيس (أي مدبرًا أول) ،ورئيس «الــروح القدس»
الحالي هــادي محفوظ مدبرًا ثانيًا ،الوكيل العام
للرهبانية جــوزف قمر مدبرًا ثالثًا ،واملدير العام
لـلــرهـبــانـيــة ف ــي ال ـش ـمــال ودول االن ـت ـشــار طــونــي
ف ـخ ــري م ــدبـ ـرًا رابـ ـع ــا .ان ـت ـخ ــاب ه ـ ــؤالء ل ــم يـكــن
« ُسـلـســا» ،وقــد انتخبوا فــي دور ٍة ثــانـيــة .السبب
املعلن «وجود خطأ في احتساب األصوات» .ولكن
عدد األوراق البيضاء كان أيضًا مرتفعًا« ،ما دفع
إلى ّ
الشك في ّأن هناك نية لتطيير التسوية ،على
الرغم من أن أحدًا لم يترشح ضد املدبرين الثالثة
األوائل» ،كما تقول املصادر .أما في حالة فخري،
«املقرب من شهوان» ،فقد ترشح للمنصب نفسه
األب ريـمــون كـيــروز «مــن أجــل محاولة إسقاطه،
املطلوبة».
ولكنه تمكن من الحصول على األصوات ُ
أج ــراس ديــر ال ــروح الـقــدس فــي الكسليك قــرعــت
ّ
ً
(الرئيس،
احتفاء
أمس
بمجلس املدبرين الجديد ُ
ّ
أو ّ
املدبر العام ،واملدبرون األربعة) .املرحلة املقبلة
هي متابعة كيفية توزيع رئاسات األديرة التابعة
لـلــرهـبـنــة .ل ــم ُيـك ـشــف الـكـثـيــر ف ــي م ــا خ ــص هــذا
الـقـســم ب ـعــد .إال ّأن م ـصــادر «األخـ ـب ــار» توقعت
تعيني نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون
الـفــرانـكــوفــونـيــة األب ج ــورج حبيقة رئـيـســا لها.
وبالنسبة إلى أمانة سر الرهبنة« ،فقد ّ
عبر كلود
نــدرا عن عــدم رغبته في شغل هــذا املنصب مرة
جــديــدة» .أمــا فــي مــا خــص األبــاتــي طنوس نعمة،
فقد اختار بعد تسليم الشعلة لخلفه الهاشم أن
ينتقل إلى دير مار شربل ـ عنايا.

