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تقرير

النسبية في الشوف :الوضع المسيحي ال يطمئن جنبالط
أنـ ــه ق ــان ــون ال ُيـ ـع ــرف الـ ـه ــدف م ـنــه.
إال أن ث ـ ـمـ ــة م ـ ـح ـ ــاول ـ ــة ل ـل ـت ـع ـم ـي ــة
عـ ـل ــى ن ـق ـط ـت ــن أسـ ــاس ـ ـي ـ ـتـ ــن ،ه ـم ــا:
االصـ ــاحـ ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،وال ـت ـمــديــد
للمجلس النيابي الــذي حصل على
ع ـك ــس م ــا ي ــرف ـض ــه ال ـع ـه ــد وال ـت ـي ــار
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات؛ ف ــالـ ـق ــان ــون أنـ ـج ــز تـحــت
ض ـ ـغـ ــط ال ـ ـت ـ ـسـ ــابـ ــق ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـي ــق
خ ـطــوة انـتـخــابـيــة لـتـبــريــر الـتـمــديــد
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،العـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات م ـح ـل ـي ــة
وإق ـل ـي ـم ـي ــة ،ان ـس ـجــام ــا م ــع الـصـفـقــة
ال ـ ـتـ ــي أت ـ ـ ــت ب ــرئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ورئيس الحكومة معًا .وإال ما معنى
أن ي ـتــراجــع رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوطـنــي
عــن مجموعة مــن االصــاحــات التي
طــرح ـهــا وامل ـش ــاري ــع املـخـتـلـفــة الـتــي
قدمها تباعًا ،ملصلحة مـشــروع قال
عنه واض ـعــوه ،بعد ثماني سنوات
من النقاش حوله ،إنه أسوأ املمكن؟
وك ــذل ــك ال تـقـتـصــر قـ ـ ــراءة امل ـش ــروع
األول ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــى الـ ـ ــزاويـ ـ ــة امل ـس ـي ـح ـيــة
فـحـســب ،ألن االص ــاح ــات املـنـشــودة
فـ ــي أي قـ ــانـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ،كـخـفــض
س ــن االق ـ ـتـ ــراع الـ ــى  18س ـن ــة ،ل ــم ت ـ َـر
ال ـ ـنـ ــور ،وك ــذل ــك ال ـك ــوت ــا ال ـن ـســائ ـيــة،
لـتـصـبــح امل ـطــال ـبــة ب ـق ــان ــون عـصــري
في غير محلها ،في حني جاء عنوان
«ال ـن ـس ـب ـيــة» ه ــو ال ـط ــاغ ــي ،فيتغنى
الـجـمـيــع بــأنـهــم تــوص ـلــوا ال ـيــه ،رغــم
أن هناك من يرى أن النسبية أفرغت
من مضمونها في هذه التقسيمات.
أما املطالب االصالحية االخــرى فقد
ت ـح ـتــاج ال ــى س ـن ــوات طــوي ـلــة أخ ــرى
إلقرارها ،ما دامــت لم تطرح في هذا
املشروع ،في ظل اتفاق سياسي بهذا
الحجم.
ت ـب ـق ــى االشـ ـ ـ ـ ــارة عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ه ــذا
«اإلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاز» ال ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا االح ـ ـت ـ ـفـ ــال
«املستقبلي» بالنسبية ،بعدما حفلت
أدبيات املستقبل و 14آذار والرئيس
فؤاد السنيورة بأن ال نسبية في ظل
ال ـس ــاح .وح ــن ب ــدأ الـتـحــول الكبير
لدى الحريري في القبول بالنسبية،
ُ
وكشفت خلفيات ّ
تحوله ،انبرى عدد
من نواب املستقبل وقياداته الى نفي
ذلك ،ليشهد هؤالء الحقًا على توقيع
الحريري على النسبية في ظل وجود
ســاح حــزب الله .واملفارقة أيضًا أن
النائب وليد جنبالط الــذي حرصت
الـقــوات اللبنانية وحــزب الله وبــري
على األخ ــذ بمالحظاته ،وأعـطــي له
في الشوف وعاليه ما يريده ،كان أول
من انتقد هذا املشروع ،ليبقى سؤال
أخـيــر ،هــل هــذا املـشــروع الهجني هو
حقًا ثمرة ثمانية أعــوام من النقاش
حول قانون االنتخاب؟

بعد إقرار النظام
النسبي ستكون دائرة الشوف
– عاليه ،وخصوصًا الشوف،
واحدة من أبرز الدوائر
االنتخابية .فاستيالد زعيم
جديد لتلك البالد والطمأنات
الممنوحة للنائب وليد
جنبالط والعهد ،وكرم
نعمة طعمة الذي اعتاد
إكرام شخص واحد في
الشوف ،ال أشخاص ،كلها ال
تبشر بانتخابات سهلة
غسان سعود
ولد للشوف أخيرًا زعيم جديد .يصعب
ت ـحــديــد م ـكــان الـ ـ ــوالدة لـحـصــولـهــا في
امل ـ ـخ ـ ـتـ ــارة والـ ــراب ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـع ـ ــراب وب ـي ــت
ال ــوس ــط ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،لـكـنــه زعـيــم
كامل ما على الرأي العام سوى مواصلة
رفع معنوياته عبر القول له إن حنكته
السياسية تثبت أنه من شحم الرئيس
كميل شمعون ولحمه .ففجأة تقرر في
مـعــراب إع ــادة ملف قــانــون االنتخابات
إل ــى الـنــائــب ج ــورج ع ــدوان بـعــدمــا كــان
قد سحب منه قبل عــدة أشهر .وفجأة،
أيضًا ،بات رئيس التيار الوطني الحر
الوزير جبران باسيل ،مستعدًا للتنازل
لغيره عن تسجيل براءة اختراع قانون
االنتخابات باسمه قبل أن يتراجع عن
ه ــذا ال ـت ـنــازل قـبــل يــومــن .وف ـجــأة بــات
النائب وليد جنبالط يسمح باجتماع
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة أو خـ ـمـ ـس ــة شـ ــوف ـ ـيـ ــن خـ ـ ــارج
املـ ـخـ ـت ــارة ،ف ــأش ــار بــإص ـب ـعــه ل ــرؤس ــاء
ب ـلــديــات ال ـشــوف لتلبية دع ــوة ع ــدوان
إلــى لقاء موسع لبحث مطالب الشوف
ً
اإلنمائية .واستكماال للمفاجآت ،كان
ال بـ ّـد أن يصدق ع ــدوان نفسه فيترأس
اجتماع العونيني في منزله ويهرع إلى
عقد اللقاء اإلنمائي الكتشاف مطالب
الشوفيني الــذي كان يفترض أن يعقده
عند انتخابه نائبًا قبل  12عامًا ،وليس
قبيل أسابيع من انتهاء واليته املمددة
غ ـص ـبــا ع ـن ــه ط ـب ـع ــا .ع ـل ـمــا أن م ـص ــادر
حــركــة أم ــل ت ـت ـحــدث ع ــن نــائــب ال ـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ـمــا ل ــو أنـ ــه ن ــائ ــب مـشـتــرك
بني كتلتي التنمية والتحرير والوفاء
للمقاومة .بــاخـتـصــار ،يمكن الـقــول إن
أح ـدًا ال يحظى باإلجماع الــذي يحظى
به عدوان اليوم.
وفي موازاة بزوغ نجم عدوان ،كان أحد
زم ــائ ــه ال ـشــوف ـيــن ي ـقــوم م ــن ال ـس ـبــات.
ف ـ ـخـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاض ـي ــة
اكـتـشــف نـعـمــة طـعـمــة أن ــه نــائــب أيـضــا
وينبغي له الحفاظ على كرسيه ،فاندفع
لترميم وتأهيل املقر الصيفي ملطرانية

صيدا ودير القمر في دير القمر ،واضعًا
أحد الحسابات املصرفية الصغيرة في
تصرف كنائس الشوف لتأخذ فورًا ما
تشاء .والنائب الذي نادرًا ما التفت إلى
األوض ـ ــاع املـحـلـيــة بـحـكــم انـشـغــالــه في
إدارة أعماله املمتدة من فقرا إلــى جدة
وصـيــاغــة أب ـيــات الـشـعــر االسـتــرضــائـ ّـي
لألمراء السعوديني بات يصدر املوقف
ّ
االنتخابي
تلو اآلخــر ملعارضة النظام
الـتــأهـيـلــي الـ ــذي ي ـض ــرب ،وف ــق طـعـمــة،
مصالحة الجبل .كذلك ،باتت األوضاع
االقتصادية املزرية والبطالة املستشرية
تستوقف سعاته وفق بياناته.
عـ ـلـ ـم ــا أن ع ـ ـ ـ ـ ــدوان وطـ ـعـ ـم ــة ي ـ ـكـ ــادان
ي ـ ـص ـ ـن ـ ـفـ ــان ف ـ ـ ــي خ ـ ــان ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدة الـ ـعـ ـم ــل
الـجـنـبــاطـيــة ف ــي ال ـش ــوف ،لـكــن أرق ــام
االثنني وسط املستطلعني املسيحيني
تحديدًا الفتة .فـ ّ
ـردًا على ســؤال شركة
«غلوبل فيجن» في استطالعها األخير
للمستطلعني املسيحيني حـصـرًا في
قضاء الشوف بشأن الشخصية التي
يـعـتـبــرونـهــا مــرجـعـيـتـهــم الـسـيــاسـيــة،
ق ــال  50.6ف ــي امل ـئــة م ــن املـسـتـطـلـعــن:
«ال أحـ ــد» ،وه ــي نـسـبــة كـبـيــرة جـ ـدًا ال
تــوازيـهــا نسبة مماثلة فــي أي قضاء
آخـ ـ ـ ـ ــر ،مـ ـ ــا يـ ـعـ ـك ــس ح ـ ـجـ ــم االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء
الشعبي مــن كــل األفــرقــاء السياسيني.
فــي ظــل تأكيد املــرشــح الـعــونـ ّـي غسان
عطالله أن الوجوه املرحبة فيه تتحول
إلى صفراء حني يتطرق في حديثه إلى
ّ
ّ
التقليدي.
الحزبي
األحزاب والعمل
ّ
ً
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ،يـ ـح ــل عـ ـ ـ ــدوان أوال
َ
كالشخصية التي ّ
يعدها املستطلعون
امل ـس ـي ـح ـيــون مــرج ـع ـي ـت ـهــم ف ــي ق ـضــاء
الشوف ،لكن بنسبة  8.8في املئة فقط،
يليه حزب القوات اللبنانية بنسبة 7

في املئة ،ثم – مفاجأة أخرى – النائب
ول ـي ــد ج ـن ـبــاط بـنـسـبــة  6.6ف ــي املـئــة
ومن بعده التيار الوطني الحر (،)6.4
فــاملــرشــح نــاجــي الـبـسـتــانــي ( ،)2.6ثم
ال ــوزي ــر الـعــونــي الـســابــق مــاريــو عــون
(...)1.8
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس :ن ـصــف
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــن يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ـ ـ ــون إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ال
يـعـتـبــرون أن هـنــاك أحـ ـدًا يعبر عنهم
لـيـكــون مرجعيتهم الـسـيــاسـيــة ،فيما
يـتـقــاســم جـمـيــع األف ــرق ــاء السياسيني
ن ـصــف املـسـتـطـلـعــن اآلخ ــري ــن .ول ــدى
إفساح شركة االستطالع املجال أمام
املستطلعني لتسمية ثالثة مرشحني
مــوارنــة ،يسمي  35.4فــي املئة النائب
عـ ــدوان ،و 20.5فــي املـئــة مــاريــو عــون،
 12.2فــي املـئــة دوري شـمـعــون و10.8
في املئة ناجي البستاني .وبعد إلزام
املـسـتـطـلـعــن بــائـحــة أس ـم ــاء مـحــددة
ترتفع نسبة ع ــدوان إلــى  46فــي املئة،
وعون إلى  37.17في املئة والبستاني
إلـ ــى  21.36ف ــي امل ـئ ــة وش ـم ـع ــون إل ــى
 15.81فــي املـئــة .وه ــذا يــؤكــد أن نسبة

نسبة التأييد للقوات
وجنبالط والتيار
وشمعون مجتمعين ال
تتجاوز  50في المئة

عدوان وطعمة يكادان يصنفان في خانة عدة العمل الجنبالطية في الشوف (مروان بوحيدر)

التصويت للطبقة السياسية ترتفع
ح ـ ــن ال يـ ـج ــد ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـبـ ــون خ ـ ـيـ ــارات
ب ــدي ـل ــة .ف ـعـ ّـي ـنــة املـسـتـطـلـعــن نـفـسـهــا،
ي ـق ــول  8.8ف ــي امل ـئ ــة مـنـهــا إن عـ ــدوان
يـمـثــل املــرجـعـيــة الـسـيــاسـيــة الشوفية
بـنـظــرهــا ح ــن ت ـســأل ع ــن مرجعيتها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .ل ـك ــن حـ ــن ي ـط ـل ــب مـنـهــا
اخ ـت ـي ــار مــرش ـح ـهــا إلـ ــى االن ـت ـخــابــات
م ـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة مـ ـقـ ـفـ ـل ــة ت ــرتـ ـف ــع
نسبة تأييد ع ــدوان إلــى  46فــي املئة.
وباالنتقال إلى سؤال املستطلعني عن
الشخصية التي يرشحونها عن املقعد
الكاثوليكي ،يقول مــا مجموعه 61.4
إنهم ال يعلمون أو ال أحد ،وهي نسبة
خيالية في إظهارها ضعف املرشحني
الـكــاثــولـيــك وع ــدم تسويقهم أنفسهم
بني الناخبني .أما النائب طعمة ،فيحل
ً
أوال بما مجموعه  11.6في املئة فقط،
يليه غـســان مغبغب ( ،)5.8ثــم غسان
عطالله ( ،)5فيما  2.8في املئة يقولون
إنهم مــع مرشح التيار الوطني الحر
أيــا كــان ،مــا يجعل عطالله قريبًا جدًا
من طعمة ،رغم كل مال األخير وكرمه
املستجد .والالفت جدًا أن املستطلعني
غــال ـبــا م ــا ي ـق ــول ــون« :ال ن ـع ـلــم» أو «ال
أحد» حني يطلب منهم تسمية مرشح،
لتعود نسبة «ال أحد» وتنخفض حني
تعرض عليهم الئحة أسـمــاء ،لكن في
حــالــة املـقـعــد الكاثوليكي فــي الـشــوف
يـبـقــى م ـج ـمــوع نـسـبــة «ال أحـ ــد» و«ال
أعلم»  30.4في املئة.
ب ــالـ ـت ــال ــي يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول إن ت ـح ــال ــف
أفــرقــاء الشوف السياسيني ال يمكن أن
يــؤمــن لـهــم مـعــركــة سـهـلــة بـعــد اعـتـمــاد
النظام النسبي :نسبة التأييد للقوات
وج ـ ـن ـ ـبـ ــاط وال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـح ــر
وال ـنــائــب دوري شـمـعــون مجتمعني ال
تتجاوز  50في املئة ،فكيف الحال وهم
منقسمون على أنفسهم كما هم اليوم.
أما في اإلقليم ،فلم يكن تيار املستقبل
يــومــا كما هــو ال ـيــوم ،مــع أن نـفــوذه في
اإلق ـل ـيــم ب ـقــي دائ ـم ــا أض ـعــف م ــن ســائــر
املناطق .علمًا أن مرشحني مثل ناجي
البستاني ق ــادرون على تأمني املاكينة
لالئحة املجتمع املدني وكل ما تحتاجه
مــن تقنيات انتخابية ضــروريــة ،فيما
أث ـب ــت ش ـب ــاب ب ــرج ــا ف ــي اس ـت ـح ـقــاقــات
ســاب ـقــة أن ـه ــم أك ـث ــر تـنـظـيـمــا وال ـت ــزام ــا
ووحدة صف من معظم األحزاب.
عـ ـلـ ـي ــه اس ـ ـتـ ــولـ ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
ل ـل ـش ــوف زع ـي ـم ــا جـ ــدي ـ ـدًا أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ول ــم
يـعــد ال ـنــائــب طـعـمــة ي ـســأل عـمــا يسقط
م ــن ج ـي ـبــه ،وه ـن ــاك اس ـت ـح ـقــاق تــوريــث
تـيـمــور جـنـبــاط ،ولــن يــرفــع العونيون
سقف مطالبهم كثيرًا .لكن هــذا كله لن
يــؤدي إلى معركة شوفية سهلة .يمكن
الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة أن ت ــؤم ــن لـلـنــائــب
وليد جنبالط الطمأنات التي يريدها،
لكن استطالعات الــرأي ومناخ الشوف
العام واملهرجان الجنبالطي األخير ال
ُ
يفترض أن تطمئن البيك.

ّ
ّ
تجوزونا وال تجنزونا»
ـ ـ ـ ـ ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة ج ـ ــد ي ـ ــة ع ـل ــى
إدارة األو قـ ــاف ا ملــو هــو بــة مــن قـبــل
أجدادنا لتثبيت األرثوذكسي في
أر ضـ ــه و ت ــأ م ــن م ـس ـك ـنــه و ط ـبــا ب ـتــه
و تعليمه .
ـ ـ ـ ـ إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـلـ ــول ل ــأس ــاقـ ـف ــة غ ـيــر
الـقــادريــن على ممارسة املسؤولية
(ألس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاب صـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــة أو غ ـ ـ ـيـ ـ ــره)
واس ـت ـب ــدال ـه ــم ب ــآخ ــري ــن م ـتـم ـيــزيــن
ل ـي ــس ف ـق ــط ب ــاإليـ ـم ــان والـ ـعـ ـل ــم ،بــل
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـحـ ـسـ ـن ــة ،ووضـ ـ ـ ــع حــد
لـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول بـ ـ ـع ـ ــض األس ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة ال ـ ــى
م ـع ـص ــوم ــن ال ي ـق ـب ـل ــون امل ــراج ـع ــة
بقراراتهم ،ما سيؤدي إلى جعلهم

أساقفة على الحجارة فقط.
وفي حديثه مع «األخبار» ،يتجاوز
أحــد املــوقـعــن ـ ـ املـحــامــي لـطــف الله
خــاط – لـغــة الـبـيــان الدبلوماسية
ل ـي ـقــول إن «مـ ــن ح ــق امل ــواط ـن ــن أن
يعرفوا كيف تنفق أموال طائفتهم
ومل ـ ـ ـ ـ ــاذا» ،و«ال بـ ـ ـ ّـد مـ ــن وضـ ـ ــع حــد
ل ـت ـح ــوي ــل املـ ـح ــاك ــم الـ ــروح ـ ـيـ ــة إل ــى
م ــراك ــز اب ـ ـتـ ــزاز وتـ ـ ـج ـ ــارة» .وي ـش ـيــر
خالط إلى «وجود مطارنة ال تسمح
ل ـهــم حــال ـت ـهــم الــذه ـن ـيــة والـصـحـيــة
بــالـحـكــم ،لـكـنـهــم يــواص ـلــون الـتـفــرد
ف ــي الـ ـحـ ـك ــم»ّ .وال ي ـخ ـفــي امل ـحــامــي
ال ـش ـم ــال ـ ّـي ت ـمــن ـيــه ل ــو أخـ ــذ املـجـمــع

األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي ب ــرس ــالـ ـتـ ـه ــم ،ودعـ ــا
مـ ـمـ ـثـ ـل ــن عـ ـنـ ـه ــم ملـ ـن ــاقـ ـش ــة ب ـع ــض
األفـ ـ ـك ـ ــار ب ـ ــدل أن ي ـك ـت ـف ــي ك ـع ــادت ــه
ب ــدع ــوة ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة نفسها
ال ـتــي يـهـمـهــا تـبـيـيــض وج ـه ـهــا مع
املـطــارنــة بــدل إسماعهم مــا ينبغي
قـ ـ ــولـ ـ ــه .ف ــاملـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض
ب ـ ــه الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة مــن
غ ـيــرة ه ــؤالء السـتـقـطــابـهــم م ـجــددًا
واالسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة مـ ــن ح ـم ــاس ـت ـه ــم فــي
ورش ـ ـ ـ ــة إع ـ ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـك ـن ـي ـس ــة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرًا وال ـ ـك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــة
اللبنانية بشرًا تجاهلهم بالكامل،
ً
م ـ ـف ـ ـضـ ــا االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع إل ـ ـ ـ ــى ن ــائ ــب

رئيس الحكومة غسان حاصباني
والـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــن ن ـ ـقـ ــوال
نـ ـح ــاس وطـ ـ ـ ــارق مـ ـت ــري والـ ـن ــائ ــب
غـ ـس ــان م ـخ ـي ـب ــر ،م ــن دون ت ـحــديــد
الـ ـف ــائ ــدة املـ ــرجـ ــوة مـ ــن تـخـصـيــص
م ـســاحــة ل ـس ـمــاع هـ ــؤالء ،وخـلـصــوا
إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة ع ـ ـبـ ــارات ت ـق ـل ـيــديــة
باستثناء املطالبة بإيقاف الحصار
املـ ـف ــروض ع ـل ــى ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري.
وعـ ـلـ ـي ــه ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ـ ــه ال نـيــة
بطريركية للتوقف عند املالحظات
التي أثبتت االستحقاقات السابقة
أن أص ـحــاب ـهــا ال ي ـص ـم ــدون كـثـيــرًا
ف ـ ــي املـ ـط ــالـ ـب ــة ب ـ ـهـ ــا ،وس ـ ــرع ـ ــان مــا

ي ـ ـن ـ ـش ـ ـغ ـ ـلـ ــون بـ ـ ـ ــأمـ ـ ـ ــور أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ث ــم
يستفيقون مجددًا قبل بضعة أيام
مــن انـعـقــاد املـجـمــع .وهــو مــا ينفيه
املـ ـعـ ـت ــرض ــون األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس الـ ـي ــوم،
مؤكدين أن لديهم روزنامة أنشطة
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع املـ ـن ــاط ــق
اللبنانية ألن الكاثوليك واملــوارنــة
بــإمـكــانـهــم ال ـل ـجــوء إل ــى الـفــاتـيـكــان
لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـب ـطــريــرك ـيــات ،أمــا
األرثـ ـ ــوذكـ ـ ــس ف ـل ـي ــس ل ــدي ـه ــم أحـ ــد.
وهم سيجمعون التواقيع لتحويل
حركتهم مــن نخبوية إلــى شعبية،
ـروه« :أكـثــر
وال شــيء لـ ّـديـهــم لـيـخـسـ ّ
يجوزونا وال يجنزونا».
شي ،ال

