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تحقيق

ّ
األرثوذكس :تكريس الثنائية
دخل الصراع األرثوذكسي
ــ األرثوذكسي مرحلة متقدمة.
النواب
فبعد إعالن ُإنشاء لقاء ُ َ
األرثوذكس ،ينتظر أن يعلن
األسبوع املقبل تأسيس لقاء
أرثوذكسي واسع .هذان اللقاءان
يتالقيان في الشكل ،لكنهما
يعكسان في املضمون إرثًا
من التناقضات األرثوذكسية
أنتجت أخيرًا ثنائية
أرثوذكسية واضحة
غسان سعود
م � �ن� ��ذ إع� � �ل� ��ان ل � �ب � �ن� ��ان ال � �ك � �ب � �ي� ��ر ،تعيش
األرثوذكسية في لبنان انقسامًا مستمرًا.
ف �م �ن �ه��ا م� ��ن اع �ت �ق ��د أن � ��ه ال ي �ح �ت ��اج إلى
تأسيس طائفة باملعنى التقليدي للكلمة
ُ
وش� �غ ��ل ،م��ن أن �ط��ون س �ع��ادة إل ��ى نجاح
واكيم ،بالبحث في وسائل صناعة الغد
للمنطقة كلها م�ت�لاق�ين ف��ي التفكير مع
أرث� ��وذك� ��س ال � �ج� ��وار ،م ��ن م �ي �ش��ال عفلق
إل ��ى ج ��ورج ح �ب��ش .وم�ن�ه��ا م��ن وج ��د في
ال ��والء ل�ل�م��ارون�ي��ة السياسية بحدودها
ال �ج �غ ��راف �ي ��ة امل � �ع ��روف ��ة وس �ي �ل ��ة إلنتاج
ال��زع��ام��ة م��ن أول زع �ي��م أرث��وذك �س��ي في
ل �ب �ن��ان االس � �ت � �ق �ل�ال ،ح �ب �ي��ب أب � ��و شهال،
مالك وفؤاد بطرس وغسان
مرورًا بشارل ً
ت��وي �ن��ي ،وص � � ّ�وال إل ��ى م �ي �ش��ال امل ��ر الذي
عرف كيف يوفق بني تسلق الزعامة على
س�ل�م�ين :امل��ارون �ي��ة ال�س�ي��اس�ي��ة والتبعية
السورية .علمًا بأن بعض األرثوذكسيني
اس � �ت � �ب� ��دل� ��وا ب � �ع ��د ال � �ط� ��ائ� ��ف املارونية
ّ
ّ
السياسية .وتكفي
بالسنية
السياسية
املالحظة ف��ي ه��ذا السياق أن خمسة من
النواب األرثوذكس األربعة عشر ينتمون
إل��ى كتلة ت�ي��ار املستقبل (ن�ض��ال طعمة،
ري��اض رح��ال ،فريد م�ك��اري ،نقوال غصن
وع��اط��ف م�ج��دالن��ي) وأرب �ع��ة م��ن التسعة
ال�ب��اق�ين م�ق��رب��ون م��ن املستقبل (أنطوان
سعد ،روبير فاضل ،نايلة تويني وميشال
امل��ر) .فيما يتوزع الخمسة اآلخ��رون على
ال�ق��وات اللبنانية (ف��ري��د حبيب وجوزف
معلوف) ،الكتائب (ف��ادي الهبر) ،الحزب
ال � �س� ��وري ال �ق ��وم ��ي االج �ت �م��اع��ي (أسعد
حردان) وكتلة التغيير واإلصالح (غسان
مخيبر).

العودة إلى الطائفة
هذه الثنائية األرثوذكسية تعرضت أخيرًا
ّ
مفصلي عند بعض السياسيني
لتطور
األرث��وذك��س ال��ذي��ن رف�ض��وا منذ والدتهم
ال �س �ي ��اس �ي ��ة االن � �ت � �س� ��اب س �ي ��اس �ي ��ًا إلى
طائفتهم ،مفضلني االل �ت��زام بالخيارات
ال�ع��روب�ي��ة وت �ح� ّ�م��ل ت�ب�ع��ات ه ��ذا الخيار،
ك �ن��ائ��ب رئ �ي��س م� ًج�ل��س ال� �ن ��واب السابق
إيلي الفرزلي مثال .فقد فوجئ هؤالء في

ّ
مكاري يحلم بوراثة املر (أرشيف)
االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة األخ �ي��رة ب��أن أهل
الخيار ال�ع��روب��ي ،أب�ن��اء الطائفة السنية
عمومًا ،التزموا بتوجيهات زعيم طائفتهم
ف��أن�ك��روه��م وأس�ق�ط��وه��م ف��ي االنتخابات
مل � �ج ��رد اق �ت �ن ��اع �ه ��م ب � �م � �ع� ��اداة إسرائيل
واالنفتاح على سوريا .واكتشفوا أن قادة
«اإلس�لام السياسي» إنما كانوا يهدفون
ف��ي م�ط��ال�ب�ت�ه��م ب��ال�ت�غ�ي�ي��ر إل ��ى استبدال
ن �ظ��ام امل��ارون �ي��ة ال�س�ي��اس��ي ب�ن�ظ��ام آخر.
وب �م��وازاة ه��ذا االك�ت�ش��اف ال�ح��دي��ث ،وجد
هؤالء أن طائفتهم املفترضة قد استنزفت
نتيجة عدم توقف األرثوذكس عمومًا عند
الحسابات الطائفية ،وعدم تحويلهم كل
م� ّ�س بالحقوق الدستورية للطائفة إلى
قضية كبرى ،فكان أن استبعدت الطائفة
ال ��راب� �ع ��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ع ��ن م �ع �ظ��م املواقع
األساسية ف��ي ال��دول��ة وتحولت مراكزها
الوزارية والنيابية واإلداري��ة والعسكرية
إلى جوائز ترضية مرة تعطى لبطريرك
وم� � ��رة مل� �ط ��ران وث ��ال �ث ��ة ل��زع �ي��م ماروني
وم� ��رات ل��زع�ي��م س �ن��ي .ب� �م ��وازاة ذل ��ك ،بدا
واض� �ح ��ًا أن ع �ل �م��ان �ي��ي ال �ط��ائ �ف��ة وعددًا
كبيرًا من فعالياتها األكاديمية والفنية
والشبابية ،وخصوصًا في الشمال ،بدأوا
يسيرون على طريق الوزير طارق متري،

توازن استثنائي
في االنتخابات النيابية األخيرة بلغ عدد الناخبني األرثوذكس في لبنان 239754
ن��اخ�ب��ًا ،اق�ت��رع منهم  ،102625ص� ّ�وت  54585منهم ملصلحة امل�ع��ارض��ة مقابل
 42618صوتوا للمرشحني على لوائح  14آذار .وتفوقت املعارضة على األكثرية
ب � �ـ 11967ص��وت��ًا .وت��ؤك��د األرق ��ام ت�ق��دم ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي وح�ل�ف��اؤه وس��ط الناخبني
األرثوذكس على تيار املستقبل وحلفائه في  14دائرة (عكار ،الكورة ،زحلة ،بعبدا،
طرابلس ،البترون ،بيروت الثالثة ،املنية ـــــ الضنية ،البقاع الغربي ـــــ راشيا ،مرجعيون
ـــــ حاصبيا ،بعلبك ـــــ الهرمل ،زغرتا وصور) .مقابل تقدم املستقبل وحلفائه على
املعارضة في  4دوائر (بيروت األولى ،املنت ،عاليه وبيروت الثانية).
وجد
األرثوذكسي،
وإذ خاض الوطني الحر واملستقبل معركة في مناطق النفوذ
ً
املستقبل نفسه ،وال سيما في عكار والكورة مضطرًا إلى خوض االنتخابات متكال
على نفسه أكثر بكثير من اعتماده على القوات والكتائب .والعونيون اكتشفوا أن
حليفهم ،الحزب القومي ،لن يحل محلهم في التعبئة وحث الناس على الذهاب إلى
صناديق االقتراع.

متجاوزين «استقامة ال ��رأي» لاللتحاق
ب �ع �ص �ب �ي ��ة ت � �ي � ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل لتحقيق
تطلعاتهم الفردية ،وهو ما يفقد املشروع
ال�ع�ل�م��ان��ي ف��ي ال�ب�ل��د وم �ش��روع االنفتاح
اللبناني على الشرق ّ
قوة أساسية.
م��ن ه�ن��ا ،ب��دأ ف��ري��ق ص�غ�ي��ر ،ي�ت�ش��ارك فيه
السياسيون مثل إي�ل��ي ال�ف��رزل��ي ومروان
أب� ��و ف ��اض ��ل واالق� �ت� �ص ��ادي ��ون م �ث��ل جاك
ص��راف ون�ق��وال ن�ح��اس ،العمل ،قبل نحو
ثالثة أشهر ،إلطالق لقاء أرثوذكسي أول
م��ن ن��وع��ه ف��ي ال�ش�ك��ل وامل �ض �م��ون ،تلتقي
فيه الفعاليات م��ع ال �ش��ارع األرثوذكسي
وب� � �ع � ��ض ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات األرثوذكسية
واإلكليروس إلعادة وضع الطائفة الرابعة
ف��ي لبنان ع��ددي��ًا على الخريطة .وبعيدًا
ع ��ن اإلع� �ل ��ام ،أع � ��دت ال� �ن ��واة التأسيسية
لهذا اللقاء اجتماعات ع��دة مع مجموعة
ناشطني ف��ي ال�ش��أن ال�ع��ام ل��وض��ع تصور
ع ��ن وض � ��ع األرث ��وذك� �س� �ي�ي�ن ف ��ي الدولة،
تمهيدًا إلث��ارة قضاياهم وف��ق خطة عمل
واض�ح��ة .وال�ج��دي��ر ذك��ره أن ّ
طباخي هذا
اللقاء سمعوا كالمًا إيجابيًا في صالون
م�ط��ران�ي��ة ب �ي��روت ل �ل��روم األرث ��وذك ��س من
املطران الياس ع��ودة ال��ذي أكد أمامهم أن
ّ
الحركة ضرورية ،وال بد من رفع الصوت
للمطالبة بحقوق الطائفة ،مبديًا مباركته
اللقاء ،وال ّ
سيما أن في صفوفه أصدقاء
له .وفي برمانا ،حيث مطرانية جبل لبنان
للروم األرثوذكس ،لقي ُمعدو اللقاء دعمًا
ومباركة من املطران جورج خضر أيضًا.

بدل اللقاء ...اثنان
ال � ��وض � ��وح ف � ��ي خ �ل �ف �ي��ة امل � �ع ��دي� ��ن للقاء
األرثوذكسي لناحية أن تصحيح الوضع
ال �ت �م �ث �ي �ل��ي ل �ل �ط��ائ �ف��ة ي� �ب ��دأ م ��ن االلتزام
ب ��ال ��دس� �ت ��ور ل �ن��اح �ي��ة ض� �م ��ان مناصفة
حقيقية ،وتوفير تمثيل عادل للطوائف ال
بقاء الوضع على ما هو عليه لناحية تمثيل
ال�ط��ائ�ف��ة ب �ن��واب ل��م ي�ح�ظ��وا ف��ي دوائرهم
بتأييد معظم الناخبني األرثوذكس ،أدى
إلى إسراع عضو كتلة املستقبل النيابية،
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري،
إلى إعالن ـــــ منذ نحو أسبوعني ـــــ تأسيس
«اللقاء النيابي األرث��وذك�س��ي» بمشاركة
 10ن � ��واب (م� ��ن ال� �ن ��واب األرث� ��وذك� ��س في
األك� �ث ��ري ��ة ،ت�غ�ي�ب��ت ن��اي �ل��ة ت��وي �ن��ي فقط).
وق��د اج�ت�م��ع ه��ذا ال�ل�ق��اء ل�ي�ط��ال��ب بإعادة

طباخو اللقاء
ّ
سمعوا كالمًا إيجابيًا
في صالون مطرانية
بيروت للروم األرثوذكس
ومباركة من المطران
جورج خضر
يزايد «علمانيو
الطائفة» بأرثوذكسيتهم
ليحموا «الخيار العروبي»
«حريريو الطائفة»
ويرفع
ّ
سقف مطالبهم ُليثبتوا
والءهم للطائفة

امل�ن��اص��ب اإلداري� ��ة والعسكرية ال�ت��ي كان
يشغلها أرث��وذك �س �ي��ون إل��ى األرثوذكس
م�ث��ل ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س األع �ل��ى للجمارك،
أح ��د ن� ��واب ح��اك��م م �ص��رف ل �ب �ن��ان ،مدير
االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي ال�ج�ي��ش ،امل��دي��ر العام
لألمن العام ،األمني العام لوزارة الخارجية
ومدير املالية العام .وفي احتفال للرابطة
اللبنانية للروم األرثوذكس في طرابلس،
أك � ��د م� �ك ��اري أن � ��ه ل ��ن ي �ق �ب��ل ب �ع��د اآلن أن
ي �ك��ون األرث� ��وذك� ��س ف ��ي اإلدارة صفرًا...
ع �ل��ى ال �ش �م��ال .وي �ب��دو واض �ح��ًا م��ن كالم
م�ك��اري قبيل إط�لاق ال�ل�ق��اء ،وبعد البيان
ال � ��ذي أص � ��دره ال � �ن� ��واب ،أن ث �م��ة مبررين
أساسيني لهذا اللقاء :األول ،محاولة قطع
الطريق على املطالبني باستعادة حقوق
ال�ط��ائ�ف��ة ،واالس �ت �ف��ادة م��ن ع�لاق��ات هؤالء
ال�ن��واب األرث��وذك��س داخ��ل كتلهم وضمن
األك� �ث ��ري ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق إنجازات
على ه��ذا الصعيد يمكن أن تحرج اللقاء
اآلخ��ر وت�خ��رج��ه .وال�ث��ان��ي ،توفير حيثية
خاصة لبعض الشخصيات األرثوذكسية
ال �ت��ي ت �ش �ع��ر ب� ��أن األح � � ��زاب ،وخصوصًا
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ت��أك��ل م��ن شعبيتهم.
ويبدو الفتًا في هذا السياق قول مكاري
إن «امل� �ح ��اص� �ص ��ة ال �ط ��ائ �ف �ي ��ة ال تعطي
األرث��وذك��س إال الفتات ،فيما املحاصصة
الحزبية تتكفل بمصادرة الباقي» ،داعيًا
إل��ى اح�ت��رام «الخصوصية األرثوذكسية
املتمثلة بالعمل السياسي من خارج األطر
ال �ح��زب �ي��ة ،ع�ن��د ط ��رح م�ل��ف التعيينات».
وه � ��و م ��ا ُي �ظ �ه��ر ب ��وض ��وح ال � �ص� ��راع بني
الشخصيات األرثوذكسية في قوى  14آذار
واألح��زاب التي تحاول تعويض حصول
ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال ع ��ون ع�ل��ى ال �ج��زء األكبر
م��ن ال �ك��راس��ي امل��ارون �ي��ة ،س ��واء الوزارية
أو اإلداري��ة أو العسكرية بالحصول على
�رض أن يسبب
�راس أرث��وذك�س�ي��ةً .وي�ف�ت� ً
ك� ٍ
الهدف الثاني ،عاجال أو آج�لا تشققًا في
اللقاء النيابي األرث��وذك�س��ي ،وخصوصًا
أن نصف أعضائهم ينتمون إل��ى أحزاب
 14آذار.
امل �ف ��اج ��أة ال �ن �ي��اب �ي��ة ل ��م ت �س��رع أو تؤخر
ف��ي والدة ال�ل�ق��اء األول ال ��ذي ي�ف�ت��رض أن
يبصر النور خالل أسبوعني في احتفال
ي� � �ش � ��ارك ف� �ي ��ه ح� �ش ��د م � ��ن الشخصيات
األرث��وذك �س �ي��ة .وي�ن�ط�ل��ق أح ��د مؤسسي
ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء م� ��ن رف� �ض ��ه ت� �ح ��ول حقوق
ال�ط��ائ�ف��ة إل ��ى ج��وائ��ز ت��رض�ي��ة للطوائف
األخ��رى ،ولو كانت مسيحية ،ليشير إلى
صعوبة أن يطالب بحقوق األرثوذكس
من هم مستولدون في ظل زع��ام��ات غير
أرثوذكسية ،منتهيًا إلى التأكيد أن نجاح
أي��ة ح��رك��ة م��رت�ب��ط ب�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى توفير
تعاون مباشر بني العلمانيني بمختلف
مواقعهم ورجال الدين ،وهذا تحديدًا ما
يسعى اللقاء األول إلى إنجازه .وفي رأي
امل �ص��در ،ف ��إن امل �ط��ارن��ة م�ه�ت�م��ون بوضع
ح ��د الخ �ت �ي��ار زع �م ��اء ال �ط��وائ��ف األخرى
ممثلي األرثوذكس سياسيًا واقتصاديًا
واجتماعيًا ،ومعظمهم ـــــ وعودة ضمنًا ـــــ
أبدوا استعدادًا لدعم كل من يرفع الصوت
ال�ص��ادق ج��دي��ًا ،بغض النظر ع��ن هويته
ال �س �ي��اس �ي��ة ،م��ؤك��دي��ن أن م ��ا ب ��دأ العمل
عليه منذ بضعة أشهر يفترض أن يبقى
خ��ارج أي اص�ط�ف��اف��ات .وم�ب��ارك��ة املطران
عودة له ال تعني أبدًا أنه يغير اقتناعاته
ال �س �ي��اس �ي��ة ،م �ش �ي �رًا إل � ��ى أن االجتماع
ال�ن�ي��اب��ي األخ �ي��ر ه��و ث �م��رة اإلع � ��داد لهذا
ال �ل �ق ��اء ،واالم� �ت� �ح ��ان ��ات امل �ق �ب �ل��ة ستثبت
فعاليته أو عدمها .علمًا بأن ع��ودة الذي
تصالح أخ�ي�رًا م��ع النائبة نايلة تويني
ب�ع��دم��ا زارت ��ه ف��ي دار امل�ط��ران�ي��ة ،يشجع،
بحسب أحد عارفيه ،كل من يزوره طالبًا
الدعم أو البركة على املبادرة ،ومن النادر
َّ
جدًا أن يصد أحدًا أو يحبط لاّعزيمته.
بني اللقاءين ،ال شيء أكيدًا ،إ أن الطائفة
األرث��وذك�س�ي��ة ال�ع��اج��زة ع��ن إي�ج��اد زعيم
ّ
يلم ال�ن��اس حوله كحال رع��اي��ا الطوائف
األخ � ��رى ذاه �ب��ة إل ��ى م��رح �ل��ة ج��دي��دة من
ال �س �ج��ال األرث��وذك �س��ي ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األرثوذكسي،
ي � ��زاي � ��د خ �ل��ال � ��ه «ع� �ل� �م ��ان� �ي ��و الطائفة»
ب ��أرث ��وذك� �س� �ي� �ت� �ه ��م ل� �ي� �ح� �م ��وا «الخيار
ّ
«حريريو الطائفة»
العروبي» ،فيما يرفع
سقف مطالبهم ليثبتوا والءهم للطائفة.
وفي النتيجة ،ينضم األرثوذكس رسميًا
إلى نادي الثنائيات في الطوائف.

