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قضية اليوم

الراعي ينطق بلسان روما
تجاوز البطريرك بشارة الراعي كل خطوط القوى السياسية األخرى
الحمراء في ما يخص الوضع في سوريا ،متقدمًا الجميع ،بمن فيهم
الحزب السوري القومي االجتماعي ،وحزب البعث والتيار الوطني الحر
وحزب الله وحركة أمل .هكذا ُيدخل الراعي ،الذي يرفض أن يكون في
املوقع الثاني أينما كان ،الكنيسة املارونية في مرحلة جديدة

غسان سعود
للدول مهما بلغت عظمتها سفارة واحدة
ف��ي ك��ل دول � ��ة .وح��ده��ا ال �ف��ات �ي �ك��ان تملك
س�ف��ارة ف��ي ك��ل ق��ري��ة ف��ي أن�ح��اء ال�ع��ال��م .ال
يحتاج الكرسي الرسولي إلى سفارة في
سوريا وال إلى قناة «الجزيرة» أو وكالة
سانا ليعرف ما يحصل في املدن السورية.
سينبئه مسيحيو املدن السورية والقرى
النائية ،التي ال تصلها م��واك��ب السفراء
وال كاميرات املصورين ،بكل ما يحصل
ع�ن��ده��م :ك��ل م��ا يسمعونه وي�ش��اه��دون��ه،
وكل تحليالتهم ومخاوفهم .يوفر هؤالء
ج �ه��ازًا دب�ل��وم��اس�ي��ًا ل�ل�ف��ات�ي�ك��ان ي�ت�ج��اوز
ب� �ع ��دي ��ده أه � ��م األج � �ه� ��زة ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ً
واالستخبارية ف��ي ال�ع��ال��م ،فضال ع��ن أن
ص��دق�ي��ة م��ن ي�ك�ت��ب ال�ت�ق��ري��ر ع�ل��ى شاكلة
اع �ت��راف ك�ن�س� ّ�ي أك �ب��ر بكثير م�م��ن يكتب
التقرير لقاء بدل مالي.

ه ��ذه ال ��دول ��ة ن�ف�س�ه��ا (ال �ف��ات �ي �ك��ان) ت��ول��ي
منذ عامني اهتمامًا استثنائيًا بما تطلق
عليه «الحفاظ على الوجود املسيحي في
الشرق» .وقد تعاظمت مخاوفها على هذا
ال�ص�ع�ي��د إل ��ى ح��د ال�ط�ل��ب م��ن ال�ب�ط��ري��رك
امل� ��ارون� ��ي ن �ص��ر ال �ل��ه ص �ف �ي��ر االس �ت �ق��ال��ة
وس�ه��رت على انتخاب البطريرك بشارة
ال� � ��راع� � ��ي ب ��وص� �ف ��ه األق� � � � ��در ب �ي��ن زم�ل�ائ ��ه
املطارنة املوارنة على تحقيق التطلعات
الفاتيكانية.
ح�ين ي��زور ال��راع��ي فرنسا إذًا ،ي�ك��ون في
حقيبته م�ل��ف م�ت�ك��ام��ل ع� ّ�م��ا ي�ح�ص��ل في
سوريا أعدته الدبلوماسية الفاتيكانية،
ً
ميدانية
يشمل هذا امللف :أوال ،معلومات ً
ع ��ن األوض � � ��اع ف ��ي س ��وري ��ا ،إض ��اف ��ة إل��ى
التحليالت وامل �خ��اوف .ثانيًا ،معلومات
ع ��ن ال �خ �ط��ط األج �ن �ب �ي��ة وال �س �ي �ن��اري��وات
ال��دول �ي��ة مل�ع��ال�ج��ة األزم ��ة ف��ي س��وري��ا (أو
ت� �ص� �ع� �ي ��ده ��ا) ،أع ��دت� �ه ��ا ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة

من يعرف الراعي
جيدًا يعلم أنه ليس
بطريرك انفعال
أحد أسباب موقف
الراعي اكتشافه عدم
وجود خطة دولية
إلطاحة األسد

الفاتيكانية التي ُيروى الكثير عن نفوذها
واخ�ت��راق�ه��ا معظم أج�ه��زة االستخبارات
ومقاطعتها امل�ع�ل��وم��ات ب�ط��ري�ق��ة ن ��ادرة.
ثالثًا ،مجموعة أسئلة محددة وواضحة
ع��ن التدابير ال�ت��ي ت�ن��وي ال��دول العظمى
اتخاذها لتضمن «الحفاظ على الوجود
املسيحي في الشرق» ،بعد تأكد الكنيسة
م��ن أن تدخل ال�غ��رب ف��ي ال�ش��رق ال يلحق
غير الكوارث باملسيحيني.
ً
ف��ي ف��رن�س��ا ك��ان ب��رن��ام��ج ال��راع��ي ح��اف�لا،
ف�ب�م��وازاة لقائه رئيس ال��دول��ة الفرنسية
ورئيسي مجلسي الوزراء والنواب ،التقى
ال��راع��ي ك��اردي �ن��ال ب��اري��س ،ال ��ذي يشغل
امل��وق��ع ال��دب�ل��وم��اس��ي األع�ل��م بما تطبخه
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ف��رن�س�ي��ة .ذه ��ب ال��راع��ي
ً
ً
ح ��ام �ل�ا م �ل �ف��ًا م �ت �ك ��ام�ل�ا .ك ��ان ��ت أس�ئ�ل�ت��ه
ب��ال �ت��ال��ي واض �ح��ة وم� �ح ��ددة .ي��ؤك��د أح��د
ال ��ذي ��ن واك� �ب ��وه ف ��ي ال ��زي ��ارة أن غ�م��وض
األج��وب��ة ك��ان يدفعه إل��ى التصعيد أكثر
ف��أك �ث��ر ،م ��رة ب�ع��د م ��رة ،ب �ش��أن األزم� ��ة في
س��وري��ا .م��ن ي �ع��رف ال��راع��ي ج �ي �دًا ،يعلم
أنه خالفًا لبعض أسالفه ،ليس بطريرك
انفعال ،بل بطريرك قلب وعقل .اختارته
الفاتيكان ألنه رجل قلم وورقة وحسابات
دق�ي�ق��ة .ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ال ب� ّ�د م��ن إع��ادة
ق� � ��راءة ت��أك �ي��د «ت �ف �ه �م��ه مل ��وق ��ف ال��رئ �ي��س
السوري بشار األسد» ،ومطالبته بإعطاء
«األسد فرصًا إضافية» .ساءل الغرب في
عقر داره« :عن أي ديموقراطية تتحدثون
ف��ي ظ��ل م��ا يحصل ف��ي ال� �ع ��راق؟» ،أج��اب
ن �ف �س��ه« :إن� �ه ��م (م� ��ن دون ت �ح��دي��د ه��وي��ة

تقـرير

 14آذار«ّ :سماحة البطريرك»

بات فريق  14آذار بال ّأي
مرجعية دينية تتبنى مواقفه
ّ
و«تبشر» بها .وفي ما يخص
العالقة ببكركي ،ال تزال هذه
القوى تحافظ على رباطة
جأشها ،وحذرة من الوقوع في
محظور املواجهة ،لكن يبدو
عبثيًا مشهد تبادل األدوار بني
مواقف القواتيني والعونيني
ّمن الكنيسة ،وهو ما يشير إلى
أن بكركي باتت بال جمهور
نادر فوز

ّ
مذلة الخروج من السلطة ّ
يخيم
بدأ شبح
نّ
على قوى  14آذار ،وما يتبي منذ أسابيع
ّ
أن ق��وى األك �ث��ري��ة ال�س��اب�ق��ة ت�خ�س��ر تباعًا
مواقع وشخصيات كانت موجودة « تحت
اإلبط » .وتتمحور هذه الخسارة تحديدًا
في خسارة قوى املعارضة دعم املؤسسات
ال��دي�ن�ي��ة ،ورب �م��ا ال �ع�لاق��ات م�ع�ه��ا  .فقوى
«ثورة األرز» ـــــ التي ولدت أساسًا من رحم
ش�ع��ار ت��آخ��ي األدي� ��ان وأب �ن��اء ال �ط��وائ��ف ــــ
تجد نفسها اليوم بال أي مرجعية دينية
ت� ّ
�ردد شعاراتها وت�س� ّ�وق لها ف��ي األدي��رة
والجوامع واألماكن الدينية ،حيث يجتمع
ال �ن��اس ع�ل��ى م�خ�ت�ل��ف م��واق�ع�ه��م الطبقية
والسياسية.
قبل سنتني ،في آب  ،2009خسرت قوى 14
آذار موقع مشيخة دار العقل ال��درزي��ة مع
استدارة رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي
(يومها) ،النائب وليد جنبالط .وقبل أقل
م��ن شهرين ،ب��دأت ق��وى األقلية الجديدة،

وت�ح��دي�دًا تيار املستقبل ،تشعر بابتعاد
ّ
املحصن منذ 15
دار اإلف�ت��اء ع��ن موقعها
ّ
عامًا بالقرب من آل الحريري .لم يتصور
ّ
أح � ��د ف ��ي ّه � ��ذه ال � �ق ��وى أن م �ط �ل��ق ع �ب��ارة
«أه � ��ل ال �س��ن��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ض ��اق ��وا ذرع � ��ًا»،
قبل ساعات من الدخول العسكري لقوى
امل� �ع ��ارض ��ة إل� ��ى ب� �ي ��روت ف ��ي أي � ��ار ،2008
ّ
ّ
أن ه ��ذا ال��رج��ل س�ي�ت�خ��ل��ى ع��ن م��واق�ف��ه و«
مبادئه» إلى جانب «العائلة».
ال � �ي� ��وم ،ت �ن �ظ��ر ق� ��وى  14آذار ب��ري �ب��ة إل��ى
ّ
ال�ت�ق��ل�ب��ات ال�ت��ي تشهدها م��واق��ف بكركي.
لطاملا ع� ّ�دت شخصيات األقلية الجديدة
هذا املوقع بمثابة حديقتها الخلفية ،نظرًا
إل ��ى ت��اري��خ ال�ك�ن�ي�س��ة امل��ارون �ي��ة واألدوار
السياسية التي أدتها على م� ّ�ر السنوات:
خ�ل�ال ال �ح��رب األه �ل �ي��ة ،ف��ي م��رح�ل��ة ات�ف��اق
ال�ط��ائ��ف ،ف��ي فترة «اإلح �ب��اط املسيحي »،
ف��ي ن��داء امل�ط��ارن��ة امل��وارن��ة وإب ��ان انطالق
« انتفاضة االس�ت�ق�لال» .م��اذا يحصل في
بكركي بعد « اس�ت�ق��ال��ة» ال�ب�ط��ري��رك نصر
ال� �ل ��ه ص �ف �ي ��ر؟ اإلج � ��اب� ��ة ب �س �ي �ط��ة :ج� ��اءت
املواقف األخيرة للبطريرك بشارة الراعي
ب �ش��أن س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه واالن �ت �ف��اض��ة في
س��وري��ا ،لتحسم سلبًا ه��واج��س فريق 14
آذار« :الراعي صار حقًا في املقلب املعادي».
ُ
ّ
وم� ��ن ي � ��زر م �ج��ال��س ال �ط ��رف�ي�ن ،ي �ل �ح��ظ أن
امل �ش �ه��د ان �ق �ل��ب ع �ل��ى ن �ح��و م �ع��اك��س ب�ين
أن �ص��ار ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ك �ت��ائ��ب من
جهة ،ومجالس التيار الوطني ّ
الحر وتيار
امل ��ردة م��ن جهة أخ ��رى .يتقبل العونيون،
ً
مثال ،للمرة األول��ى منذ ثمانينيات القرن
امل ��اض ��ي ،س�ل�ط��ة ص��ول �ج��ان ال�ب�ط��ري��رك�ي��ة
امل ��ارون� �ي ��ة ،ف�ي�م��ا ف �ق��د ال �ق��وات �ي��ون ثقتهم
ال �س �ي��اس �ي��ة ب ��ال ��راع ��ي وامل ��ؤس� �س ��ة ال �ت��ي
ي �م�ث �ل�ه��ا  .م ��ن ك� ��ان ي �خ ��ال أن ي �س �م��ع م��ن
م�س��ؤول ع��ون��يّ :
«بيضها ال�ب�ط��ري��رك» ،أو
من مسؤول في القوات« :املسيحية ليست
ع�ص��ا وص��ول�ج��ان��ًا وم��راك��ز ،ب��ل ه��ي دف��اع
عن املظلوم واملحتاج»! وانتشرت مواقف

ال� �ق ��وات� �ي�ي�ن ف ��ي امل� �ج ��ال ��س وع� �ل ��ى م��واق��ع
التواصل االجتماعي على اإلنترنت أمس،
حيث وص��ف بكونه «رئ�ي��س ح��زب البعث
في بكركي».
ت � �ب � � ّ�دل امل � ��واق � ��ف ب �ي��ن م �س �ي �ح �ي��ي  8آذار
ومسيحيي  14آذار ،ي��دف��ع إل��ى ال�ت�س��اؤل:
م ��ن ب �ق��ي م ��ن ج �م �ه��ور ال �ب �ط��ري��رك��ة ب�ع��د
ابتعاد جمهور القوات والكتائب وأنصار
ال�ب�ط��ري��رك ص�ف�ي��ر؟ ال أح ��د .ت��اري�خ�ي��ًا ،كل

العونيونّ :بيضها
البطريرك ،القواتيون:
المسيحية ليست صولجانًا
بل دفاع عن المظلومين

م��ن ك��ان��وا إل��ى ج��ان��ب ال�ن�ظ��ام ف��ي س��وري��ا
ّ
ال يجدون دربًا إلى بكركي ،كما أن منطق
العونيني يبعدهم عن هذه السلطة ،وسط
ج �ه��د ي �ب��ذل��ه ع� ��دد م ��ن م �س ��ؤول��ي ال �ت �ي��ار
ملحاولة إقناع العونيني بإمكان ّ
تقبل هذه
الفكرة ً .
ونسبة إلى قوى املعارضةّ ،
تحول الراعي
ن �ت �ي �ج��ة م ��واق� �ف ��ه ال �ب��اري �س �ي��ة م ��ن غ�ب�ط��ة
البطريرك إلى «سماحة البطريرك» ،وهي
العبارة التي انتشرت أمس بني مسؤولي
ق� � ��وى  14آذار وأن� � �ص � ��اره � ��ا ،ال � ��ذي � ��ن ل��م
ً
ي�ج��دوا سبيال س��وى تغيير صفة الراعي
وت� �ح ��وي ��ره ��ا ع �ل ��ى ه � ��ذا ال �ن �ح ��و ل��وص��ف
«أفعاله» .لكن أليس انتقاد الراعي هجومًا
ع �ل��ى ال�ك�ن�ي�س��ة وان �ت �ق��اص��ًا م��ن م��وق�ع�ه��ا؟
هذا األمر يربك معظم األقليني ،حيث بات
ك��ل م��ن ي��ري��د ال�ت�ح� ّ�دث ع��ن م��واق��ف ال��راع��ي

ي�ض�ي��ف ال إرادي� � ��ًا ع �ب ��ارة «وذل � ��ك ح��رص��ًا
ع �ل��ى ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة امل ��ارون� �ي ��ة وم��وق �ع �ه��ا
التاريخي».
وعند سؤال قادة في  14آذار عن الخطوة
املنوي القيام بها ّ
للرد على مواقف الراعي،
ي�ج�ي��ب األق �ل� ّ�ي ��ون «ال ي� ��زال ال��وق��ت م�ب�ك�رًا
ل�ل�ح��دي��ث ف��ي ه ��ذا امل ��وض ��وع» .وك ��ل آم��ال
ّ
ف��ري��ق  14آذار ت�ت��رك��ز ع�ل��ى إم �ك��ان إص��دار
البطريرك ف��ي الساعات املقبلة توضيحًا
مل��واق �ف��ه ،م��ا م��ن ش��أن��ه إن �ق��اذ األق �ل �ي��ة من
م��أزق �ه��ا .ل�ك��ن أح ��د امل �س��ؤول�ي�ن ال�ق��وات�ي�ين
ت �ق� ّ�دم أم ��س ب �ط��رح ل �ق �ي��ادت��ه وغ �ي��ره��ا من
القيادات في «ثورة األرز» ،يفيد بضرورة
إع� ��ادة إح �ي��اء ص ��ورة ال �ب �ط��ري��رك ال�س��اب��ق
ن�ص��ر ال�ل��ه صفير ف��ي اإلع �ل�ام .وه��و ط��رح
ّ
ل�ق��ي رواج ��ًا ب�ين األق �ل �ي�ين ،وخ�ص��وص��ًا أن
صفير هو من سيترأس القداس السنوي
لذكرى «شهداء املقاومة اللبنانية».
وف ��ي ال �س �ي��اق ،ي ��رى ن��ائ��ب رئ �ي��س الهيئة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي ال � �ق� ��وات ،ال �ن��ائ��ب ج ��ورج
ع� ��دوان ،أن ك�ل�ام ال��راع��ي « ت�ب��ري��ر ل��وج��ود
س�ل�اح خ ��ارج ال ��دول ��ة ،وق �ي��ام دول ��ة داخ��ل
ال ��دول ��ة» ،م�ط��ال�ب��ًا ب ��أن ت��داف��ع ال ��دول ��ة عن
ّ
لبنان .وي�ش��دد على أن «امل�س��ار الطبيعي
ل �ل��دور امل�س�ي�ح��ي ه��و ح�م��اي��ة ال �ح��ري��ات»،
ّ
مشيرًا إلى أن «وتصوير املسيحيني كأنهم
ط��رف في سوريا ال يخدم املسيحيني وال
لبكركي».
الخط التاريخي
ّ
أم ��ا ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،ف �ف��ض��ل أم ��س ن��واب��ه
الصمت ح�ي��ال م��واق��ف ال��راع��ي ،فيما ّ
عبر
ق� ��ادت� ��ه ف� ��ي م �ج��ال �س �ه��م ع� ��ن اس �ت �ي��ائ �ه��م،
ّ
مشيرين إلى أن «خطر األصولية السنية
ّ
ً
ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ن��ا أوال ،ل � �ك ��ون ال� �ح ��رك ��ات
األص��ول �ي��ة ت �ه��در دم �ن��ا ق�ب��ل دم أي ط��رف
أو ش �خ��ص م ��ن ط��ائ �ف��ة أخ� � � ��رى» .وش ��دد
ّ
املستقبليون ع�ل��ى أن ان�ب�ث��اق أي أكثرية
جديدة في سوريا «ل��ن ي��ؤدي إل��ى تأليف
أكثرية جديدة في املنطقة » ،مؤكدين مبدأ
ً
«لبنان أوال».

ال� � �ـ«ه � ��م») ي �س �ت �ع �م �ل��ون ال��دي �م��وق��راط �ي��ة
ش�ع��ارًا لتغطية م��ا ي�ق��وم��ون ب��ه» ،مشيرًا
إلى أن «تأزم الوضع في سوريا أكثر مما
ه��و ع�ل�ي��ه ،س�ي��وص��ل إل ��ى ال�س�ل�ط��ة حكمًا
أش��د م��ن الحكم ال�ح��ال��ي ،كحكم اإلخ��وان
املسلمني» .وال حاجة إلى االستفسار من
البطريرك عن املشكلة في حكم «اإلخوان».
فبالنسبة إليه ،النتيجة معلومة مسبقًا:
«امل �س �ي �ح �ي��ون ه �ن��اك س �ي��دف �ع��ون ال�ث�م��ن،
ً
ً
س��واء أك��ان ق�ت�لا أم ت�ه�ج�ي�رًا» .ف�ض�لا عن
خ�ش�ي��ة ال ��راع ��ي م��ن ن �ش��وء «ت �ح��ال��ف بني
ال �ح � ّك��م ال� ُّ�س �ن��ي ف ��ي س ��وري ��ا وإخ��وان �ه��م
السنة في لبنان».
ي��ؤك��د ب�ع��ض ال��ذي��ن ي��راف �ق��ون ال�ب�ط��ري��رك
تعبير األخ�ي��ر ف��ي م��ا يخص س��وري��ا عن
قناعاته ،التي ترسخت أكثر بعد سماعه
كالم املسؤولني الفرنسيني .فيما يتحدث
بعض املواكبني للراعي عن ثالثة أسباب
تدفعه إلى أن يقول في باريس ما ال يقوله
حتى حني يستقبل السفير ال�س��وري في
لبنان .وهذه األسباب هي:
ً
أوال ،املعلومات التي توافرت للبطريرك من
مصادر متنوعة ،أهمها تلك الفاتيكانية
منها التي سبق الكالم عنها ،عن تماسك
النظام السوري وسيطرته على مختلف
امل��دن السورية ،واحتفاظه بالحد األدنى
من القوة الشعبية والقدرات التفاوضية
الضروريتني لضمان استمراريته ،مقابل
عجز املحتجني عن االنطالق بـ«الثورة»،
ّ
الجدي للكلمة.
في املعنى
ثانيًا ،اكتشاف الراعي ع��دم وج��ود خطة

