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«اإلحباط المسيحي»

كي ال ننتهي إلى «البكاء وصريف األسنان»
هل يكفي وصول الرئيس
ميشال عون الى قصر بعبدا
حتى تنتهي مرحلة االحباط
المسيحي؟ في اليوم االول
للعهد ،الطريق طويلة
والمحاذير كثيرة ،والتجارب
حتى االن لم تكن مشجعة
هيام القصيفي

فـيـهــم مــن ت ـصــرف مــع زمـيـلــه وكــأنــه
ش ـخــص واح ـ ــد .ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال،
وزي ــر الداخلية نـهــاد املشنوق الــذي
جـ ــاور زم ـي ـلــه ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـيــاس
ب ــو ص ـعــب ،طـلــب مـنــه تـسـجـيــل اســم
الـعـمــاد عــون على الــورقــة البيضاء،
ّ
ليتولى هو في ما بعد إسقاطها في
الصندوق!

تـحـتــاج االج ــاب ــة عــن س ــؤال «ه ــل انتهى
االح ـ ـبـ ــاط امل ـس ـي ـحــي بــان ـت ـخــاب ال ـع ـمــاد
م ـي ـشــال ع ــون رئ ـي ـس ــا؟» ال ــى ع ـقــل ب ــارد،
وال ـت ـع ــام ــل بـ ـه ــدوء م ــع ان ـت ـخ ــاب رئـيــس
للجمهورية بعد عــامــن وخمسة اشهر
ع ـلــى ال ـش ـغ ــور ال ــرئ ــاس ــي ،وب ـع ــدم ــا كــاد
مسيحيون كثر يرون ان الرئيس ميشال
سليمان هو آخر الرؤساء املوارنة.
ل ـيــس ع ــادي ــا ان يـنـتـخــب عـ ــون رئ ـي ـســا،
كشخص ،وكـمـســار سياسي طــويــل ،وال
سيما انه يطوي بانتخابه حقبة الشغور
ال ــرئ ــاس ــي ،وي ـع ـيــد ال ــى ق ـصــر ب ـع ـبــدا ما
خ ـســره املـسـيـحـيــون ،ب ـصــرف الـنـظــر عن
املشاعر املتناقضة حياله بــن الفرحني
بانتخابه والناقمني عليه.
لـكــن بـعــد ان ـت ـهــاء االح ـت ـف ــاالت ،يفترض
قــراءة مفاعيل االنتخاب السياسية على
ال ـســاحــة امل ـس ـي ـح ـيــة ،م ــع الـخـشـيــة الـتــي
يبديها احــد السياسيني من ان «ينتهي
العهد الــرئــاســي ،بمجرد انتهاء الحرب
الطويلة التي خيضت للوصول اليه ،فال
يبقى لــه مــا يناضل الجـلــه» .فهل مــا قام
به تحالف القوات ـ التيار الوطني الحر
وتتويج عون رئيسا ،كافيان كي يقال ان
االحباط املسيحي انتهى؟
اوال ،ان عبارة االحباط املسيحي انطلقت
اساسا من مسببني :حرب االلغاء وحرب
الـ ـتـ ـح ــري ــر .وال ــرئـ ـي ــس ع ـ ــون واح ـ ـ ــد مــن
الـ ـق ــادة املـسـيـحـيــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ج ــزءا

من املشهد السياسي والعسكري ،الذي
انطلقت منه عوامل االحباط املسيحي،
قبل الطائف وبعده .قبل ان يتحول نفيه
وسـجــن رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية
الــدك ـتــور سـمـيــر جـعـجــع وادارة الـنـظــام
الـ ـس ــوري وال ـت ــروي ـك ــا ،اس ـبــابــا اضــافـيــة
لهذا االحباط ،زادت من حدتها املقاطعة
املـسـيـحـيــة لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة عــام
 1992وصـ ـ ــوال حـ ـت ــى عـ ـ ــام  2005وم ــا
ب ـعــده .واالس ـب ــاب الـكـثـيــرة ال ـتــي جعلت
االحباط املسيحي متفاقما ناتجة ايضا
من القيادات املسيحية نفسها ،كما من
الـقـيــادات السنية والشيعية والــدرزيــة،
وان بـمـســؤولـيــات مـتـفــاوتــة ،ول ــم يظهر
منذ عام  2005ان ما حققته هذه القيادات
كان كفيال بضخ الروح في املسيحيني.
ثــانـيــا ،لـيـســت امل ــرة االولـ ــى ال ـتــي يعيش
فيها املسيحيون فرحة االنتصار بحدث
استثنائي يخرجهم مــن حالة االحـبــاط،
ف ـي ـعــولــون ع ـل ـيــه ،لـكـنــه م ــا ي ـكــاد ينتهي
مفعوله حتى يعودوا الى حالة االحباط
ذات ـهــا ،حتى انـهــم حــولــوا خــال سنوات
قليلة ،لعبة كرة السلة وفوز فريق الحكمة
ت ـع ـب ـيــرا ع ــن «ال ـن ـص ــر امل ـس ـي ـح ــي» .فهل
ينسى املسيحيون ماذا فعلوا ايام انعقاد
السينودوس من اجل لبنان وزيارة البابا
يــوح ـنــا ب ــول ــس ال ـث ــان ــي ،وك ـي ــف راه ـن ــوا
ع ـلــى ه ــذا ال ـت ـحــول االس ـت ـث ـنــائــي وكـيــف
انـتـهــى مـفـعــول ال ـحــدث بـمـجــرد م ـغــادرة
البابا لبنان؟ حتى في السنوات االخيرة،
صورت القيادات املسيحية ما فعلته في
ال ــدوح ــة ب ــإع ــادة الـعـمــل بـقــانــون الستني
ع ـلــى ان ــه ان ـت ـص ــار ،وبــان ـهــا اسـتــرجـعــت
الحق الذي سلبه السوريون وشركاؤهم
فــي الـحـكــم ،لكن نكسة «الـسـتــن» اعــادت
املسيحيني مجددا الى االحباط ،فطالبوا
مـجــددا بالغاء القانون املــذكــور وبعودة
ال ـشــراكــة الحقيقية .فكيف يمكن الـيــوم
الكالم عن انتخابات نيابية في ظل هذا
ال ـقــانــون وف ــق تـســويــة ع ــون وال ـحــريــري،
فيما تغنى الـطــرفــان املسيحيان الـلــذان
ساهما في إيصال عون بأنهما لن يعودا
اليه مهما كانت التحديات والظروف.

ثــال ـثــا ،خ ــاض املـسـيـحـيــون ـ ـ ـ ـ ب ـتـفــاوت ـ ـ
معركة املشاركة في الحكومة واستعادة
الـ ـحـ ـق ــائ ــب ال ـ ــوزاري ـ ــة الـ ـسـ ـي ــادي ــة ،لـكــن
الـ ـتـ ـج ــرب ــة دل ـ ــت عـ ـل ــى ان االح ـ ـبـ ــاطـ ــات
امل ـس ـي ـح ـيــة امل ـت ـتــال ـيــة م ــن امل ـش ــارك ــة في
الحكومة ،واالداء الحكومي واداء القوى
املسيحية نفسها كانت اشــد ايــامــا من
السنوات السابقة .مع الـفــارق هــذه املرة
ان ال حجج مقنعة قــادرة على ان تغطي
هـ ـ ــذا االداء الـ ـ ــذي اصـ ـ ــاب امل ـس ـي ـح ـيــن
بــاالح ـبــاط ،قـبــل ان ت ـبــادر ق ـي ــادات هــذه

الحريري يريد حصة
مسيحية وزارية ،فعن
أي تمثيل سيدافع عون
وجعجع؟
ال ـقــوى املسيحية نفسها ال ــى الـشـكــوى
مـ ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــي .فـ ــا وزارات
الخارجية والتربية والسياحة ،وقبلها
العدل واالقتصاد واالتصاالت والطاقة،
اخــرجــت املسيحيني مــن احـبــاطـهــم .وال
يـمـكــن الـتـعــويــل مـنــذ ال ـيــوم عـلــى صحة
اختيار االشخاص املناسبني في املكان
املناسب ،وال في ابعاد الوراثة السياسية
عن املواقع االساسية ،وال على امكان ان
تـنـجــح ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ـتــي تطالب
بـســت حـقــائــب وزاريـ ــة مــن بينها وزارة
سـ ـي ــادي ــة ف ــي م ـس ــاع ـي ـه ــا .واالده ـ ـ ـ ــى ان
الرئيس سعد الحريري قالها صراحة
فــي مـقــابـلـتــه الـتـلـفــزيــونـيــة االخ ـي ــرة انــه
سيكون له حصة في التمثيل املسيحي
الن تياره عابر للطوائف .فعن اي تمثيل
مسيحي يمكن ان يدافع عون وجعجع؟
وهل ما قاله الحريري جزء من التسوية
الرئاسية؟

بني اليوميات التي يعول عليها البعض،
وال ــدور املــرســوم ملوقع الرئاسة االولــى،
ث ـمــة اض ـ ــاءة مـخـتـلـفــة .اذ ل ــم ي ـكــن لـهــذا
االنـتـخــاب ان يبصر الـنــور لــوال تسوية
اقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ،ت ــواف ــرت لـهــا واجـهــة
محلية النـجــاحـهــا .ه ــذا يـعـنــي ،بحسب
س ـيــاســي مـطـلــع (ح ـك ـمــا ل ـيــس عــون ـيــا)،
ان ثمة ظــروفــا «ج ـيــدة» يمكن التعويل
عـلـيـهــا م ــن اج ــل ان ـطــاقــة قــويــة للعهد،
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن امل ـل ـف ــات ال ـيــوم ـيــة.
فوصول عون الى هذا املنصب ،يجب ان
يستثمر من خالل تأكيد دور املسيحيني
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــي ت ـغ ـل ــي حــال ـيــا
ب ـم ـش ــاري ــع م ـت ـع ــددة ت ــرت ـس ــم ف ــي االف ــق
ل ـت ـحــدد م ـص ـيــرهــا .وال ــرئ ـي ــس امل ــارون ــي
اآلتي بعد سنتني ونصف سنة من الفراغ
الــرئــاســي ،بـمــوافـقــة امـيــركـيــة وفرنسية
وروسـيــة وايرانية وسعودية وسورية،
يـفـتــرض بــه الـتـقــاط الـفــرصــة الـســانـحــة،
الس ـت ـع ــادة ل ـب ـنــان ل ـ ــدوره الـحـقـيـقــي في
املـنـطـقــة ،وتـظـهـيــر ه ــذا ال ـن ـمــوذج ،الــذي
مهما قيل عنه ،ومهما تعرض لخضات
ق ــوي ــة ،ال يـ ـ ــزال ق ــاب ــا ك ــي ي ـك ــون م ـثــاال
ل ـن ـمــاذج ت ـح ـتــذى ف ــي دول امل ـن ـط ـقــة .قد
ي ـكــون دور الــرئـيــس امل ــارون ــي ،فــي هــذه
املرحلة الدقيقة ،اكبر من مجرد ترؤس
ج ـل ـســات م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،وال ـح ـصــول
على حصة وزارية وكتلة نيابية ومدير
عام من هنا او هناك .وهذا الدور ،يمكن
ان يـعـكــس ت ـمــايــزا «مـسـيـحـيــا» محليا،
فـيـضـيــف بـعـضــا م ــن «الـ ـبـ ـه ــارات» على
الحياة السياسية واطاللة لبنان دوليا
واقليميا ،واال فسيكون نسخة عن عهود
الــرؤســاء ميشال سليمان وامـيــل لحود
والياس الهراوي.
بني الفرحة العارمة ،واالحـبــاط املتجدد
لدى فئة من املسيحيني ممن يعارضون
ع ــون ،ت ـحــديــات تـتـعــدى ب ـنــود التسوية
الــرئــاسـيــة ،وفيها الكثير مــن اليوميات
ومــن ال ــدور املسيحي فــي املنطقة ،يؤمل
تخطيها بنجاح ،كي ال يتمدد االحباط
ال ـ ــى الـ ــذيـ ــن يـ ـف ــرح ــون ال ـ ـيـ ــوم ،فـحـيـنـهــا
سيكون «البكاء وصريف األسنان».

ّ
فرنجية شاهرًا الورقة البيضاء :خطنا انتصر
فراس الشوفي
ه ــي املـ ـ ـ ّـرة ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي ت ـصــل فيها
«ل ـق ـم ــة» رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة إل ــى فم
رئ ـيــس ت ـيــار امل ـ ــردة ال ـنــائــب ّسـلـيـمــان
فــرنـجـيــة ،ث ـ ّـم تــذهــب إل ــى مــرشــح آخــر.
ّ
عشية انـتـهــاء واليــة
فــي امل ـ ّـرة األول ــى،
ال ــرئ ـي ــس إم ـي ــل ل ـح ــود ن ـه ــاي ــة صـيــف
 ،2004كــاد فرنجية أن يـكــون رئيسًا،
املتسارعة على
قبل أن تفرض الظروف
ّ
سوريا وصديقه الرئيس بشار األسد،
الـتـمــديــد لـلـحــود .وقـبــل تسعة أشـهــر،
كان في جيبه ما يزيد على  70صوتًا،
ونصاب ّ
انتخاب يخرج
مؤمن لجلسة
ٍ
منها رئـيـســا للجمهورية اللبنانية،
بعد ترشيح الرئيس سعد الحريري
ّ
ل ــه .إل أن فـ ّـرنـجـيــة ،ال يـحـضــر جلسة
مل ـج ـلــس ال ـ ــن ـ ــواب ي ـغ ـيــب ع ـن ـهــا ح ــزب
الله وليست على خاطر األمــن العام
للحزب ّ
السيد حسن نصر الله ،الذي
يرتبط الوزير السابق والنائب الشاب
ب ــه وب ـس ــوري ــا ارت ـب ــاط ــا ع ـض ــوي ــا ،في
النهج واملوقف والتاريخ.
وألن فرنجية ال يلعب مع تاريخ بيته
وعائلته ،إن كــان رئيسًا للجمهورية
أو نائبًا سابقًا كما كان بعد حصاره
وإسقاطه في انتخابات  ،2005لم ّ
يهدد
ّ
بالخروج مــن «الـخــط» ولــم يدخل في
لعبة االب ـتــزاز ،وال طــالــب بــ«فــدرالـيــة»

فرنجية سيكون جاذبًا
للقوى المسيحية خارج
تحالف عون ــ القوات

ّ
ّ
تصرف
صغيرة فــي جنته زغــرتــا ،بــل
حليف في فريق  8آذار،
مثله مثل أي
ٍ
ّ
عن جلسات انتخاب الرئيس،
فتغي ًب ِّ
ّ
معطال النصاب على نفسه.
تـجــاوز فرنجية املــرحـلــة الصعبة من
 2005إل ــى ا ّت ـف ــاق ال ــدوح ــة ف ــي .2008
ّ
صمد في الشمال وحيدًا إل من حليفه
الـحــزب الـســوري القومي االجتماعي،
تحت وطأة التخوين واالتهام بالتآمر
على اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ومــع ذلــك ،كــان دائـمــا يجد طريقًا إلى
طــرابـلــس ،مسقط رأس ــه ،وس ـ ّـر ق ـ ّـوة آل
فرنجية في انفتاحهم على اللبنانيني
جميعهم .وفي املرحلة العسيرة ذاتها،
أط ـلــق ت ـ ّـي ــار امل ـ ــردة قـبـيــل ح ــرب تـ ّـمــوز
«غول» بدأ ينمو ،اسمه
 ،2006في وجه
ٍ
ح ــزب الـ ـق ـ ّـوات الـلـبـنــانـيــة ،م ــع خ ــروج

رئ ـي ـســه س ـم ـيــر ج ـع ـجــع م ــن الـ ّـس ـجــن.
ّ
لكن فرنجية ،أخذه الحياء ،فلم يرد أن
َ
ِّ
ُيزعل الوزير الراحل الياس سكاف في
زحلة ،وال أن يعكر صفو رئيس التيار
الــوطـنــي الـحـ ّـر فــي ذلــك الـحــن ،رئيس
الجمهورية ميشال عون في كسروان،
وال أن ي ـضـ ّـيــق ع ـلــى ال ــوزي ــر ج ـبــران
بــاسـيــل ف ــي ال ـب ـت ــرون .خـســر «املـ ــردة»
ّ
ّ
التمدد خارج أسوار زغرتا ،لكن
فرصة
فرنجية في انتخابات  ،2009استعاد
موقعه النيابي فــي كتلة متواضعة،
ّ
تـمــثــل ام ـت ــدادًا سـيــاسـيــا لـقــوى  8آذار
فــي ال ـش ـمــال ،ولـلـمــوقــف ال ــذي دف ــع آل
فرنجية ثمنه دم ــا غــالـيــا ،إل ــى جانب
سوريا واملقاومة ووحدة لبنان.
لــم تكن جلسة انتخاب الرئيس عون
ّ
أمــس ،ســوى محطة جــديـ ّـدة فــي حياة
فــرن ـج ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ه ــن ــأ فــرنـجـيــة
ّ
عون ،معتبرًا انتخابه نصرًا لـ«خطنا
ال ـس ـي ــاس ــي» ،الـ ــذي دع ــم ع ــون وأص ــرّ
ّ
على بقائه مرشحًا وحـيـدًا ،ولــو على
حساب فرنجية.
ّ
ومع أن نتائج التصويت أمــس ،أكدت
إمكانية إجــراء معركة ّ
جدية في ّوجه
ع ـ ـ ــون ،ل ـي ــس بـ ـه ــدف إسـ ـق ــاط ــه ،إن ـم ــا
ل ـتــوس ـيــع م ــروح ــة االع ـ ـتـ ــراض عـلـيــه،
وإيـصــالــه بــالـ ّحـ ّـد األدن ــى املـطـلــوب من
ـض ــل فــرن ـج ـيــة أن ُيـعـفــي
األصـ ـ ـ ــوات ،ف ـ ّ
مــؤيــديــه مــن الــنــواب والـكـتــل باعتماد

خيار الــورقــة البيضاءّ ،
مثبتًا تحالفه
مع الرئيس نبيه ّبري.
مر االنتخاب أمس ،واليوم ٌ
ّ
جديد،
نهار
ّ
يحمل لفرنجية أفـقــا بوصفه املــرشــح
ال ـثــانــي ب ـعــد عـ ــون ،ف ــي وج ــه جـعـجــع،
الـطــامــع ب ــدوره بــواليــة الـعـهــد ،مـنــذ أن
أق ـ ــدم ع ـلــى خ ـط ــوة تــرش ـيــح ع ـ ــون .وال
يحمل فرنجية في جيبه دعــم حلفائه
ل ــه ف ـقــط ،ب ــل إن ال ـح ــري ــري نـفـســه فتح
أمــامــه األفــق حــن قــال إنــه وفرنجية ال
ّ
يتفوق فرنجية
يــزاالن شــابــن .وبــذلــك
على غريمه جعجع ،بقبول خصومه
بــه واملـصــالـحــة الـتــي عقدها بشجاعة
مع جمهور تيار املستقبل ،أو «الشارع
ّ
السني» في لعبة الطوائف اللبنانية،
ويـكـفـيــه أن ي ـكــون م ـعــارضــوه فــي هــذا
الشارع النائب خالد الضاهر ،والوزير
أشـ ــرف ري ـف ــي .فـيـمــا ال يـمـلــك جـعـجــع،
فــرصــة تـقـ ّـبــل خـصــومــه لــه فــي فــريــق 8
آذار.
ّ
ّ
ول ـع ــل ت ـحــالــف ال ــت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـحـ ّـر
وح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،يـضــع على
ّ
عاتق فرنجية مسؤولية أكبر ،في ظل
ال ـظ ــروف ال ـتــي س ـت ـحـ ّـولــه ف ــي املــرحـلــة
جاذب للقوى املسيحية التي
املقبلة إلى
ٍ
تـغـ ّـرد خ ــارج ســرب التحالف الثنائي،
من قلب كسروان إلى األطراف اللبنانية
لتبقى االنتخابات النيابية
البعيدة.
ّ ً
املـقـبـلــة ،م ـحــطــة مـفـصـلـيــة ف ــي تـحــديــد

وج ـه ــة ت ــوس ـي ــع ح ـي ـث ـيــة فــرن ـج ـيــة أو
وأدها .وال ّ
شك في أن ارتباط فرنجية
ب ـب ـ ّـري سـيـكــون مـفـتــاح مـشــاركـتــه في
حـ ـك ــوم ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة أو
مقاطعته لها ،على أن أكثر من طرف
ـود لـعــودة العالقة بني
ينوي بــذل جـهـ ٍ
فرنجية وعون إلى سابق عهدها ،ولو
أن هؤالء ال يتفاءلون كثيرًا.

ّ
يتفوق
فرنجية على
بدعم
جعجع ّ
وتقبل
حلفائه
خصومه له
هيثم(
)الموسوي

