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تقرير

من يرشد الراعي الى طريق بعبدا؟
القول ان حصة الحليفني املسيحيني
م ـن ـهــا مـ ـح ــددة .ف ــي ب ـعــض اح ــادي ــث
الـتـفــاوض ارض ــاء ال ـقــوات اللبنانية
ب ـح ـق ـي ـب ـت ــن اسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــن ك ــالـ ـع ــدل
وال ـطــاقــة ع ــوض الحقيبة الـسـيــاديــة
ال ــراب ـع ــة ال ـش ــاغ ــرة ح ـتــى اآلن ،وهــي
ال ــدف ــاع ،ال ـت ــي ت ـق ـتــرب اك ـث ــر فــأك ـثــر ـ ـ
وكــذلــك نيابة رئــاســة الحكومة ـ ـ من
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق لــرئ ـيــس الـحـكــومــة
عصام فــارس الــذي حضر الــى لبنان
لتهنئة عون بانتخابه وغادر للفور،
ف ــي ال ـي ــوم ن ـف ـســه ،االول م ــن تـشــريــن
ال ـثــانــي .ال ــى ال ـيــوم لــم يـفــاتــح فــارس
رسميًا باملشاركة في الحكومة.
 6ـ ـ ـ ـ ال ت ــزال حـصــة ال ـنــائــب سليمان
ف ــرن ـج ـي ــه عـ ـقـ ـب ــة ،وان غـ ـي ــر ظ ــاه ــرة
تمامًا .يتمسك بإحدى ثالث حقائب
اساسية هي االشغال العامة والنقل
واالت ـص ــاالت وال ـطــاقــة .مــن دون ـهــا ال
يـنـضــم ال ــى الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة .في
س ـي ــاق اح ــادي ــث ال ـت ـف ــاوض ال ــدائ ــرة
ب ـع ـي ــدة مـ ـن ــه ،م ــا ي ـه ـمــس ب ــه ال ـت ـيــار
الوطني الحر بحصر تمثيل فرنجيه
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـب ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة (الـ ـثـ ـق ــاف ــة)
وبالوزير الحالي (ريمون عريجي).
ّ
يتصرف فرنجيه بيقني ان
في املقابل
إحجامه عــن املـشــاركــة يحيل تأليف
الحكومة في حكم املعلق تمامًا بفعل
تـمـســك رئ ـي ــس امل ـج ـلــس وحـ ــزب الـلــه
بحصة وازنة له فيها.
ف ــي ح ـكــومــة الــرئ ـيــس سـ َلـيــم الـحــص
َ
ف ــي ك ــان ــون االول  1998ق ـ ِـب ــل نــائــب
زغرتا بحقيبة الزراعة فحسب ،وكان
ممن ّ
صوتوا النتخاب الرئيس اميل
ل ـحــود وم ـمــن نـ ــادوا بــانـتـخــابــه منذ
موعد االستحقاق عام  ،1995وسمع
لحود يقول له وهو يهنئه في ساحة
النجمة بعد دقــائــق مــن انتخابه انه
غ ـيــر م ــدي ــن ألح ــد ب ـه ــذا االن ـت ـخ ــاب...
مع ذلك كله لم يكن فرنجيه حينذاك
م ــا ه ــو عـلـيــه اآلن .ف ــي ب ـســاطــة ،رغــم
انتخاب عــون رئيسًا ،ال تبرح نائب
زغ ــرت ــا ف ـك ــرة انـ ــه كـ ــان ه ــو الــرئ ـيــس
املحتمل لــو ش ــارك حــزب الـلــه فــي اي
مــن جـلـســات انـتـخــاب الــرئـيــس ال ــ15
مـ ــا بـ ــن  11ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي 2015
غـ ــداة ات ـف ــاق ب ــاري ــس م ــع ال ـحــريــري،
و 28ايلول  2016وهــي الجلسة التي
سبقت جلسة انتخاب عون .وهو ما
قاله االمني العام للحزب السيد حسن
نصرالله.

بدل أن يتقدم البطريرك
بشارة الراعي صفوف
الوافدين إلى بعبدا
لتهنئة الرئيس الجديد ،يؤثر
الكاردينال الحفاظ على
روتينه اليومي في الصرح
البطريركي كأن شيئًا لم
يحصلّ ،
محصنًا بطريركية
إنطاكيا وسائر المشرق من
اإلصابة بعدوى التغيير أو
إصالح المؤسسات
غسان سعود
ّ
مر على انتخاب العماد ميشال عون
رئ ـي ـســا أك ـث ــر م ــن أس ـب ــوع ــن .ل ـكــن لم
ّ
ي ـت ـســن ل ـل ـب ـطــريــرك املـ ــارونـ ــي ب ـشــارة
الراعي أن يزور قصر بعبدا بعد ،فهو
مـشـغــول ج ـدًا ه ــذه األيـ ــام ،ومــواعـيــده
ّ
ض ــاغ ـط ــة .ف ـف ــي خ ـب ــر وزع ـ ـ ــه ال ـص ــرح
ال ـب ـط ــري ــرك ـ ّـي ق ـبــل أيـ ـ ــام ،جـ ــاء ف ـيــه أن
البطريرك بحث مع ضيفه «مواضيع
هامة وجوهرية ال سيما تلك املتعلقة
بالحكومة والوضع بعد االنتخابات
الرئاسية ونتائج الحرب الــدائــرة في
س ــوري ــا» .ل ـكــن م ــن ه ــو ه ــذا الـضـيــف
الــذي شغل البطريرك عن طلب موعد
في بعبدا؟ إنه سفير السويد في لبنان
وس ــوري ــا بـيـتــر سـيـمـنـيـبــي الـ ــذي زار
بكركي في سياق زيــارة بروتوكولية
ت ـع ــارف ـي ــة .وفـ ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه ،بـحــث
الــراعــي «مــواضـيــع هــامــة وجــوهــريــة»
م ــع ك ــل م ــن ال ــوزي ــر ال ـســابـ ّـق إبــراهـيــم
ال ـض ــاه ــر ،ووفـ ــد م ــن م ـســنــي جمعية
«مائدة املحبة» .االطالع على صفحات
األج ـ ـنـ ــدة ال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة يـ ـب ـ ّـن غ ـ ــزارة
امل ــواع ـي ــد االس ـت ـث ـنــائ ـيــة؛ فــالـبـطــريــرك
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـس ـ ـبـ ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي ن ــائ ـب ــة
فــرنـسـيــة ،وي ــوم الـجـمـعــة ال ــذي سبقه
ممثلة مفوضية األمــم املتحدة العليا
لشؤون الالجئني ميراي جيرار ،ويوم
الخميس السفير الـســويــدي السابق
ذكــره ،ويوم األربعاء ارتــاح البطريرك
بعد ضغط الثالثاء املتمثل في زيارته
ملـعـهــد الــرســل فــي جــون ـيــة ،عـلـمــا بــأن
أعـمــال السينودس البطريركي بــدأت
أمـ ــس وي ـف ـت ــرض أن تـسـتـمــر يــومــن،
يسافر بعدها (الخميس) إلــى خارج

لبنان .وفي حال عدم مرور البطريرك
بـبـعـبــدا ف ــي طــري ـقــه إل ــى املـ ـط ــار ،كما
سبق أن فعل حني ّ
مر برئيس مجلس
الـ ـن ــواب نـبـيــه ب ـ ــري ،ف ـه ــذا يـعـنــي أنــه
سيسافر قبل تهنئة الرئيس الجديد.
ولــم يكشف بـعــد مــن سـيــرســل رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة إلـ ـ ــى صـ ــالـ ــون ال ـش ــرف
لتوديع البطريرك بالنيابة عنه ،علمًا
بـ ــأن مـ ـص ــادر عــون ـيــة تـ ــرى أن األداء
البطريركي يفترض أن يدفع الجنرال
إلــى تكليف أحــد املــوظـفــن فــي املطار
بتمثيله .لـكــن م ـصــادر أخ ــرى معنية
بتنفيس االحـتـقــان ،فــي حــال وجــوده
بني بكركي وبعبدا ،تؤكد أن الرئيس
ال ـجــديــد ال يـمـكــن أن ي ـقــع ف ــي فـخــاخ
مـمــاثـلــة ،وه ــو سـيــذهــب فــي مساعيه
االستيعابية إلى ّ
حد زيارة البطريرك
بنفسه لشكره على صلواته الكثيرة
من أجل انتخاب رئيس ،والطلب منه
م ــواص ـل ــة الـ ـص ــاة م ــن أجـ ــل تـشـكـيــل
الحكومة وإراحة البلد.
وكــان البطريرك قــد خفض ،ألسباب
مجهولة ،مستوى التمثيل فــي وفد
امل ـطــارنــة الـ ــذي زار بـعـبــدا للتهنئة،
ّ
فضم الوفد إلى جانب مطران بيروت
بــولــس مطر وامل ـطــران بــولــس صياح
ً
ك ــا م ــن م ـط ــران جـبـيــل مـيـشــال عــون
وم ـ ـطـ ــران الـ ـبـ ـت ــرون م ـن ـيــر خ ـيــرال ـلــه
ومطران القاهرة جورج شيحان ،في
وق ــت اسـتـقـبــل ف ـيــه الــرئ ـيــس م ـطــران
صيدا ودير القمر الياس نصار الذي
ق ــال ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع م ــوق ــع «الـكـلـمــة
أون ــاي ــن» إن زي ــارت ــه أت ــت ب ـم ـبــادرة
ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـن ــه ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره م ــؤيـ ـدًا
ل ـل ـع ـم ــاد عـ ـ ــون وخ ـ ـطـ ــه ال ـس ـي ــاس ــي،
مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا أن ي ـ ــرس ـ ــل الـ ـبـ ـط ــري ــرك
وفـ ـدًا لتهنئة الــرئ ـيــس ال ـجــديــد بــدل
أن ي ــذه ــب ب ـن ـف ـســه .وال ـ ــواض ـ ــح ،مــن
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أن م ـبــاح ـثــات ال ــراع ــي
مــع ضـيــوفــه األوروب ـي ــن تشغله عن
متابعة تفاصيل تشكيل الحكومة،
فـ ـه ــو يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن وزراء ك ـفــوئــن
وتـكـنــوقــراط ،فيما الجميع يعلم أن
أمـ ــر ال ـت ـك ـن ــوق ــراط ل ــم ي ـب ـحــث ال ـب ـتــة،
وهو يتنافى مع مبدأ اختيار رئيس
جمهورية وحـكــومــة ومجلس نــواب
حزبيني ،أما الكفاءة فيمكن الحديث
عنها من دون حــرج في ظل األسماء
الوزارية التقليدية املتداولة .وال شك
فــي أن الـبـطــريــرك م ـعــذور فــي بعض
ط ــروح ــات ــه ،ف ـهــو ال ـت ـقــى ق ـبــل بضعة
ّ
الجميل ،وبدأ من
أيام النائب سامي
بعدها املطالبة بحكومة «جامعة ال
إلغائية» تحقق «املصالحة الوطنية

(هيثم الموسوي)

ال ـكــام ـلــة وال ـشــام ـلــة» ال ـتــي ي ـهــددهــا،
ك ـمــا يـ ـب ــدو ،اس ـت ـب ـعــاد ال ـك ـتــائــب من
الحكومة.
األهــم من ســرد الوقائع السابقة هو
سبب إحجام البطريرك عن مواكبة
الرأي العام في احتفاليته بانتخاب
الرئيس الجديد ،خصوصًا أن عون،
وق ـب ـي ــل ان ـت ـق ــال ــه إل ـ ــى ب ـع ـب ــدا ،ذه ــب
إل ــى ب ـكــركــي لــإي ـحــاء ال ـش ـك ـلـ ّـي أقـلــه
بأنه وقــف على خاطر ّ
سيد الصرح
وي ـ ـخـ ــرج مـ ــن عـ ـن ــده رئـ ـيـ ـس ــا .وه ـنــا

وجود رئيس
قوي في بعبدا يفرض
انشغال بكركي عن
السياسة بهموم أبناء
طائفته الكثيرة

تتعدد اآلراء :بعض «اإلكليروسيني»
يقولون إن الــراعــي وضــع عينه منذ
ال ـب ــداي ــة ع ـلــى ال ــزع ــام ــة امل ــارون ـي ــة ال
الـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــة ،وإنـ ـ ـع ـ ــاش ال ــزع ــام ــة
العونية بـهــذا الشكل الـيــوم يحبطه
ً
قـ ـلـ ـي ــا ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن م ـت ــاب ـع ــة جـ ــدول
م ــواعـ ـي ــد الـ ـبـ ـط ــري ــرك تـ ـب ــن وج ـ ــود
زائ ــر واح ــد أو زائ ــري ــن فـقــط يــومـيــا،
وب ـض ـعــة مـصـلــن ي ــوم األح ـ ــد ،فيما
بــات االستقبال الشعبي للبطريرك

ب ــاردًا ج ـدًا ألسـبــاب مجهولة .بعض
آخــر من السياسيني هــذه املــرة يقول
إن الـ ـ ــراعـ ـ ــي ك ـ ـ ــان يـ ــريـ ــد ش ـخ ـص ـيــة
أخــرى مثل النائب سليمان فرنجية
يحفظ وج ــود الـبـيــوتــات السياسية
ّ
ويحبذها على
التي يحبها الــراعــي
األح ـ ــزاب .وه ـنــاك دائ ـمــا وجـهــة نظر
تبريرية تنهل من العبارات التقليدية
مــا ه ـ ّـب ّ
ودب مــن أعـ ــذار .بـمـعــزل عن
هذا كله ،ال شك في أن انتخاب عون
رئـيـســا فـتــح صـفـحــات ج ــدي ــدة على
مستويات كثيرة ،إحداها في الصرح
البطريركي .فخالل ربــع قــرن ،كانت
بكركي تـحــاول مــلء الـفــراغ فــي رأس
الهرم ،أو أقله إسناد الرئيس .وبحكم
األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ك ـ ــان يـمـكــن
التماس األعــذار لعدم قيام الكنيسة
بواجباتها االجتماعية واالقتصادية
الكثيرة .فالكنيسة مؤسسة دينية،
لـكــن الـبــابــويــة والـنـظــام البطريركي
جـ ـعـ ــاهـ ــا مـ ـنـ ــذ الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة م ــؤس ـس ــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ــرب ــوي ــة اس ـت ـش ـفــائ ـيــة
اقـتـصــاديــة متكاملة ،مــن واجباتها
تأمني التضامن االجتماعي وتوفير
ال ـت ـع ـل ـي ــم واالس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء والـ ـسـ ـك ــن،
وح ـتــى الـعـمــل ،لجميع أبـنــائـهــا .إال
أن الـكـنـيـســة الـلـبـنــانـيــة ق ـ ــررت منذ
سـ ـن ــوات أن ت ـش ـت ـغــل ف ــي ال ـس ـيــاســة
بـ ـ ــدل هـ ـ ــذا كـ ـل ــه .وحـ ـ ــن كـ ـ ــان يــرت ـفــع
ص ــوت نــاقــد النـشـغــالـهــا بالسياسة
عـ ـ ــن هـ ـ ـم ـ ــوم ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس كـ ـ ـ ــان ي ـس ـت ـعــر
الـتـحــريــض املــذهـبــي والـتـشـكـيــك في
نيات املطالبني بتخفيض األقساط
املـ ــدرس ـ ـيـ ــة والـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة وف ـ ــات ـ ــورة
االسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء وغـ ـي ــره ــا .أم ـ ــا الـ ـي ــوم،
فهناك رئيس قوي في بعبدا في يده
كل مفاتيح الحل والربط ،ويفترض
أن ي ـك ــون ه ـن ــاك ب ـط ــري ــرك قـ ــوي في
بكركي ينشغل عن السياسة بهموم
أب ـ ـن ـ ــاء ط ــائ ـف ـت ــه الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة .وال ب ــد،
بـحـســب أح ــد ال ـن ــواب ال ـعــون ـيــن ،أن
يتواكب اإلصالح أو التغيير اإلداري
ب ـ ــإص ـ ــاح وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر كـ ـنـ ـس ــي أي ـض ــا
ليشعر املــواطـنــون بــالـفــرق .وال شك
في هذا السياق أن املشهد السياسي
يوحي باستنفار عــدة قــوى إلحــداث
خــرق ما في املشهد السياسي يعزز
ال ـت ـفــاؤل الـشـعـبــي بــالـعـهــد الـجــديــد،
فيما املشهد الكنسي جامد بالكامل،
وه ـن ــاك م ــن يـشـعــر ب ــأن سـلــب ال ــدور
ال ـس ـي ــاس ــي م ـن ــه ه ــو ن ـه ــاي ــة ال ـعــالــم
بــدل أن يكون مناسبة لاللتفات إلى
مـلـفــاتــه الــرئـيـسـيــة األخ ـ ــرى لتوفير
بعض التفاؤل الشعبي هنا أيضًا.

حزب الله في القصير:
استعراض عادي أم رسائل؟

وح ـس ــب مـ ـص ــادر ف ــي ت ـك ـتــل الـتـغـيـيــر
واإلص ــاح ،فــإن املشكلة حاليًا لم تعد
تتعلق بوزارة املال «إذ إن االقتناع ّ
تام
بأنها سـتــؤول إلــى الطائفة الشيعية
والرئيس بري .لكن إذا كان هذا االقتناع
أصبح مثبتًا ،فــإن التمسك بحق بري
في الحصول عليها ال يعني التمسك
بــاســم الــوزيــر الــذي يجب أن يتوالها،
ول ــم ُي ـف ـهــم م ــن ال ـح ــري ــري أن الــرئـيــس
بري أبدى تمسكًا بالوزير علي حسن
خليل» .لكن مـصــادر مــن فريق  8آذار،
وأخــرى من تيار املستقبل ،تجزم بأن
بــري أوضــح للحريري تمسكه بخليل
في املالية.
وف ــي وق ــت تـ ــرددت فـيــه مـعـلــومــات عن
تــوجــه نـحــو حـكــومــة تـكـنــوقــراط ،نفت
م ـ ـصـ ــادر ال ـت ـك ـت ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ،ألن
حـكــومــة الـتـكـنــوقــراط بــالـكــامــل دونـهــا
عقبات ،وال سيما أن رئيس الحكومة
س ـيــاســي ،وال ــوزي ــري ــن بــاسـيــل ونـهــاد
املـشـنــوق هما حتى اآلن أكـثــر ال ــوزراء

ث ـبــاتــا ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـع ـت ـيــدة ،وهـمــا
س ـي ــاس ـي ــان وم ــرشـ ـح ــان ل ـل ـن ـيــابــة ،مــا
ينفي صفة التكنوقراط عن الحكومة.
وف ـي ـمــا ال تـ ــزال ع ـق ــدة تـمـثـيــل ال ـق ــوات
اللبنانية ب ــوزارة سيادية عالقة ،عقد
لـ ـق ــاء فـ ــي م ـ ـعـ ــراب ،بـ ــن رئـ ـي ــس ح ــزب
الـ ـق ــوات سـمـيــر جـعـجــع وم ـس ـت ـشـ َ
ـاري
الـ ـح ــري ــري نـ ـ ــادر الـ ـح ــري ــري وغ ـط ــاس
خ ــوري ،وتـ ــرددت مـعـلــومــات عــن طــرح
ال ـح ــري ــري اسـ ــم ال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق في
واشنطن أنطوان شديد (أرثوذكسي)
كحل وسط ،لتولي وزارة سيادية على
أســاس أنــه «مقرب من القوات والتيار
معًا»! بــدورهــا ،قالت مصادر مشاركة
ف ــي م ـف ــاوض ــات تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة إن
«القوات أعقل من أن ُتعرقل مشاركتها
في حكومة العهد األولى بسبب حقيبة
الــدفــاع ،فيما يمكنها فــي املـفــاوضــات
الـحـصــول عـلــى حـقــائــب أدسـ ــم ،وأكـثــر
إفادة لها من ناحية الخدمات».
(األخبار)

ّ
ّ
ٌ
ـرض عـسـكــري نــظـمــه ح ــزب الله
أثـ ــارت ص ــور مـســربــة ل ـعـ ٍ
فــي منطقة الـقـصـيــر فــي مـحــافـظــة حـمــص ال ـسـ ّ
ـوريــة قبل
ً
يــومــنّ ،
ضجة إعالمية وسـيــا مــن التحليالت الصحافية
واإلعالمية .وحتى مساء أمــس ،امتنع الحزب عن التعليق
ع ـل ــى م ــا ُي ـ ـت ـ ـ َ
ـداول ف ــي اإلع ـ ـ ــام وعـ ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
ـور آلل ـيــات وم ــدرع ــات وم ـئــات الجنود
االجـتـمــاعــي مــن ص ـ ٍ
املشاركني فــي الـعــرض الــذي أقيم بحسب األنـبــاء املتداولة
بمناسبة «يــوم شهيد حــزب الله» ،تاركًا األمــر في متناول
اإلع ــام مــن دون نـفـ ٍـي أو تــأكـيــد .ويمكن الـقــول إنـهــا املـ ّـرة
األولــى التي ُيجري فيها الحزب استعراضًا عسكريًا بهذا
الحجم على األراضي السورية ،مختارًا منطقة القصير ذات
الــرمــزيــة الكبيرة لبدء قتال الـحــزب فــي ســوريــا إلــى جانب
الجيش السوري ،وحماية لبنان من الخطر التكفيري الذي
اتخذ من القصير ّ
مقرًا له لتهديد لبنان وعزل دمشق عن
الساحل السوري .هذا العرض الذي يمكن الجزم ،منطقيًا،

بأنه ما كــان ليحصل لــوال موافقة الرئيس السوري بشار
األس ــد ،يــأتــي بـعــد سلسلة مــن الـتـصــريـحــات اإلسرائيلية
التي ّتوجها أخيرًا رئيس حكومة كيان العدو اإلسرائيلي
بنيامني نتنياهو خالل استقباله نظيره الروسي ديمتري
ميدفيديف قبل أيــام ،معلنًا العمل على منع تثبيت وجود
إيران وحزب الله في سوريا .ويأتي هذا االستعراض أيضًا
تحت مظلة ثقة الحزب بقدرته الردعية تجاه العدو .وال ّ
شك
في أن «الخطوة إقليمية» ،لكن ذات انعكاس على الساحة
اللبنانية .وفــي وقــت وضــع البعض فيه الـحــدث فــي سياق
استعراض عادي بمناسبة «يوم الشهيد» لوحدة املدرعات
ّ
في الحزب كما فعلت وحدات أخرى في جبهات أخرى ،إل
ّ
املسربة
أن موقع «إسرائيل ديفنس» العبري نشر الصور
تحت عنوان «حــزب الله يستعرض عضالته» ،معتبرًا أن
األمر رسالة ّ
موجهة إلى إسرائيل.
(األخبار)

