
 

2005 تشرين الثاني 10  

 خواطر رئاسية
*صادق. بقلم مروان ي  

 
على  ولى ومعه من يزعم الغيرة على المقام ويخشىاأليدأب البعض ممن  يخالجه حلم الرئاسة 

ين نورمالمت  ومعهم قوم من)للذة في نفس يعقوب(مصالح الموارنة والدور المسيحي في لبنان 
 )معاذ اهللا(الدخول  عتيد دونما الرئيس الت على التبصر في صفا)من الموارنة وغيرهم(الجدد 

. وآأني بهم يبحثون عن شبح يوآلون اليه قصر بعبدا"لعبة األسماء"ونه فيما يسّم  
 

 ت الرئيس المطلوب وآأنهم يحاولون في آل حين ان يلبسوا تلك الصفاتيحدثونك عن صفا
!وينتظرون منك ان تراها فيهم وتقول سبحان اهللا  

 
  الطائفيين ممنوت ينبذ به التقاليد الطائفية البالية ومعها آّلحبذا لو آان للشعب في وطني ص

  .استباحوا الدين والطائفة والحرمات ليشترآوا معا في استباحة الوطن ونهب الشعب
 

 شعبي ينتفض اليوم على ساسته واشباحهم واحزابهم وميليشياتهم وشعاراتهم الرنانة ّنأ وحبذا ل
.الغوغاء  

 
 ...والدهأ من اجل لقمة عيشه وحرية قراره ومستقبل ،ولو مرة، حدًاحبذا  لو انه ينتفض وا

تون يبكي عليهم  مشّتى وموت)رضي اهللا عنه( يغضب منهم االمام علي "حلوم ربات الحجال"
.ورشليمألعازار وإيسوع الناصري بكاءه على   

 
 ،االحتالل من : في يوم من األيام ورقة تين يستترون بهاواشعب ينساق وراء ساسة لم يعدم

... ناهيك عن الديمقراطية ...  الى االستقالل، الى التحرير،الى المقاومة  
 

يلبسها االقطاعي ورجل المال والسمسار  .وراق التين في بالديأخر موضة آوالديمقراطية 
لقاءات   يتحولون رؤساء، بسحر ساحر،ذا بهمإ و...ار والحرامي والعميل وحتى الخائنوالجّز

  يخاطبونك عن ...راطية واعضاء في البرلمانقمعيات ديمقراطية وندوات ديمديمقراطية وج
.ية تخطب بالعفةغاناألصول الديمقراطية ببالغة ال  

 
فيختار  .ز الشعب طوائف تنفرد آل واحدة بتمثيل ذاتها في الحكمفرة ديمقراطية تلك التي تّيأ
مع احترامي لكفاءة ( للحكومة ًايه آل الحريري رئيسنفسهم وبعض سواهم من يسّمهل السنة ألأ

مع احترامي (للبرلمان  ًانفسهم زعيمهم رئيسهل الشيعة ألنفسهم بأأ ويختار ،)الرئيس السنيورة
مع  (دين الدروز ممثليها في الحكمطائفة الموّحعن  ط ويختار آل جنبال،)يلدولة االستاذ بّر

.)فائق احترامي للّشهيد الحّي مروان حمادة  
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...طائفته على قياس طائفته يختار من آٌل  
.  مر تمثيله في مثلث الرئاسات الى الطائفة المارونيةأوآل أثم يأتي دور الشريك اآلخر وقد   

 فماذا يريد الموارنة في رئيسهم وهل تراهم يختارون؟
 

 الصفات
 

ى في آنائس الموارنة من رآع وصّل. بن الجبل األشمإ. ل وال خجل بمارونيتهغ دون زمارونيًا
عالي المتن دون تقليل أورين والعاقورة ومن جرود آسروان الى ة بشري الى تّنغرتا وجّبز

  ."جنوب خطوط التماس"بمارونية الموارنة 
 

."الحقيقة مهما آانت صعبة" يشهد للحق ويقول مارونيًا  
 

وقف ولو مرة واحدة  " و،بطال والشهداءلف متاريس الكرامة مع قوافل األخ صمد مارونيًا
. من الرفاق"قبر شهيدعلى   

 
الواحد نحو العالم  )السورية والعربية( يتخطى القوميات األقليمية  مؤمنا بالعولمة نهجًامارونيًا
.الحر  

 
وساعية ،  حريصة على وحدة شعبه وتعدديته، صاحب رؤيا متفهمة لواقع لبنان الطائفيمارونيًا

.مجاهل الطائفية الى معالم المواطنيةلنقله من   
 

.خرىأو لطائفة ألزعيم آخر يستمد زعامته من القاعدة المسيحية دونما ارتهان  يًامارون  
 

 من مصادرة  ،راضيه وقرارهألفالمسيحيون عانوا طوال فترة تعريب لبنان واحتالل سوريا 
ار بّش بنه إسد وصوات جمال عبد الناصر وياسر عرفات وحافظ األأ فكانت .قرارهم  الحر

.ى على الصوت اللبناني مجتمعًات الماروني الحر وحّت على الصوتعلو دائمًا  
 

 و وال ننسى بعضهم( حيانًاولسوريا أ  بعض الموارنة استساغ العمالة للعروبة حينًاّنأى حّت
.اسةئة الرلى سّدإ بالوصول  طمعًا)سرائيلإ  
 

 ن حّق فم، وقد انسحب االسرائيليون وأفل نجم العروبة وتراجع الطغيان السوري،ا اليومواّم
  ومن حق لبنان على الموارنة.خيارهم الحر اسوة بشرآائهم في الوطنالموارنة ان يكون لهم 

.ان يكون خيارهم لبناني دون زغل وال خجل بلبنانيته  
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السفارات  بوابأو على أو عنجر أالشام بالد  على عتبات الباب العالي في  لم يتسكع يومًارئيسًا
.ريس الى واشنطنمن الرياض الى القاهرة ومن با  

 
... يؤمن بلبنان وهويته اللبنانيةه، شعبقّوة قوته من رئيسًا  

 
  من)حّتى ال نقول معظمهم (ن آان بعضهمإ على العمل مع شرآائه في الحكم و قادرًارئيسًا

... البائدة الفاسدةمخلفات العصور العربية والسورية  
 

 من هو هذا الرئيس و من يختاره ؟
 

لقاء الديموقراطي السيد وليد جنبالط أصول اختيار الرؤساء الثالثة في لبنان لقد حدد زعيم ال
يوم قال انه من حق شيعة الجنوب وحدهم ان يسموا رئيس مجلس النواب الشيعي فكان من 

 ان سّميا األستاذ بّري الذي يعكس تطّلعات اآثرّية الشيعة في لبنان و  اهللاآتلتي أمل و حزب
 رئيساً ،حتى المنتفضون على سوريا من جماعة جنبالط و الحريرية،  أآثرية نيابيهتانتخب

.للمجلس رغم والئه المكشوف للمصالح السورية  
و قد اّتبعت القاعدة الجنبالطّية من قبل زعيم تّيار المستقبل السيد سعد الحريري فاستأثر لتّياره 

.عن السّنة تسمية االستاذ السنيورة للرئاسة السّنية  
   

 تقضي العدالة والمساواة أن ، واسوة بشرآائهم الشيعة و السّنة،يقًا للقاعدة الجنبالطّيةلذا تطب
 ،يترك للموارنة في عقر الموارنة من زغرتا الى المتن و من انتدبوا لتمثيلهم في الندوة النيابية

 ان آّنا نريد  اللهم ان آّنا نريده حّقًا مارونّيا و.أن يسّموا الرئيس الماروني المقبل للجمهورّية
 و اال فعلى لبنان ...فعًال العدالة و المساواة و الوحدة الوطنّية و استمرار الجمهورّية بسالم

.الواحد السالم  
و ليعذرنا بعض أهل الصحافة والرأي ممن يزعم الغيرة على الدستور والجمهورية إذا آانت 

مّرر أسيادهم  حين آوا ساآنًا و لم يحّر فهم لم يبدوا امتعاضًا.هذه الصفات أقضت مضاجعهم
) أو حّل(قانون اإلنتخاب و مّرروا أيضًا صفقة رئيس مجلس النواب و قّرروا أيضًا تعطيل 

.المجلس الدستوري  
 

 الباقون فيحللون ا على المسيحيين و الموارنة فقط؟ أممهل أّن الجمهورية و الدستور حك
؟ آما يحلو لهمويحرمون  

 
!وألف ال... ال. ..ال  

         
إّما جمهورية واحدة و دستور واحد و جيش واحد وسالح واحد من الجميع وللجميع و إّما 

".   علّي و على أعدائي يا رّب"و مزارع طائفية " دوقيَّة و إمارة"  
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 لعبة األسماء
  

  للرئاسة والمعيار هو ماروني على قياس لبنان الواحد)فقط (و نبحث فيها الصالحّية المارونية
.الصفات اآلنفة الذآريفي ب  

 
:عن فئة قرنة شهوان نستعرض االسماء التالية  

 
مشكلته أّنه أشبه . روم أرثوذآس قد يغّير الى ماروني فيما لو قّدرت له الرئاسة: جبران تويني

 تويني  النائب مع احترامي إلرثه الصحافي العريق، إّن و.بطبل رنينه عاٍل لكّنه أجوف
فهو من موقعه . ال حتى رجل السياسةك مقّومات رجل الدولة و  ال يملسفسطائي) الحفيد(

 آان يقدر أن يكون همزة ،، و قد مضى على استنيابه أآثر من ستة أشهرالممّيز في البرلمان
إال أّنه آثر ان يكون . و القاعدة الشعبية المسيحّية) ل الحريريآ(وصل بين قاعدته اإلنتخابية 

.اسية مع المسيحيين في خندق المواجهة السيفريقُا  
 

ال يمكن انتخاب الواحد دون . توأمان بالروح والسياسة: فارس سعيد و منصور غانم البون
 أآل الدهر عليهما ،على آّل). إثنان معًا(اآلخر والرئاسة األولى في لبنان غير مهيأة لألزواج 

. فقد ألغيا مؤّخرًا من المعادلة السياسّية؛و شرب  
 

. وزير خارجّية النظام األمني الّسوري في لبنان خالل حكم عّمه الياس الهراوي: فارس بويز
.ال يصلح رئيسًا في زمن الحّرية  

 
لكّنها تفتقد الى الطلة والإلطاللة و المنطق . الموارنة" تشيتشولينا"تظّن نفسها : نايلة معوض

هد الوصاية السورية لوال آادت أن تكون أّول لبنانّية أولى في ع. اللغوي و المنطق الفكري
.سوء حّظها  

 
يفتقد إطاللة القائد .  سياسي غامضلكّنه ، و رجل هادئ الطباعدبلوماسي مرن: نسيب لّحود

.يصلح أن يكون وزيرًا للخارجية حين يأتي دور الموارنة في هذا المنصب. والقاعدة الشعبية  
 

الى القاعدة الشعبية المارونية ضبابّي يفتقد الى الشفافية و . ملتٍو ومتقّلب: بطرس حرب
. 2004أضف الى ذلك أّنه طرح نفسه على السوريين بديًال للّحود في عام . الواسعة  

 
). جغرافيًا الشخصّيًا وال ( ال يفي بالمواصفات العاّمة "اليت"ماروني : روبير غانم  
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 اإلقتصادي وآان جّربناهم مّرة وتفاقمت الحرب وآان الخراب: أمين الجمّيل و لفيفه و نسله
مة آانت لوالده وانتقلت اطامع بزع". و ال يلدغ المؤمن من الجحر مّرتين"اإلنحالل اإلجتماعي 

.   دون أن يقدر هو على ملئ الفراغ الشهيدالى أخيه  
 
 

:عن فئة موارنة اليسار أو موارنة سوريا نستعرض االسماء التالية  
 

تقاللية القرار و الى القاعدة الشعبية المسيحّية  حريري يفتقد الى اس\جنبالطي : غّطاس خوري
 تعيينه رئيسًا من قبل األآثرية غير المارونية يدخل البالد في حرب أهلية جديدة .بشكل عام

. تؤدي الى التقسيم  
 

إقطاعي تقليدي يفتقد الى المرونة و الرصانة وسائر مقومات الحكم والسياسة : سليمان فرنجية
أضف الى . تخطاه و امثاله الزمن و آن لزغرتا أن تتخطاه أيضًا. عشرينفي القرن الواحد وال
.ذلك أّنه سوري الوالء  

 
ال يمّت الى حقيقة الموارنة بصلة، و .  يعّين مّرة رئيسًالممرشح سوريا الدائم و إن : جان عبيد

.يفتقد الى القاعدة الشعبية المارونية  
 

:عن فئة السّيدات  
 

تثبت ل ) وظالل عائلة و حزب أبيه (ج بعد من ظّل زوجها الشهيدلم تخر: صوالنج الجمّيل
.جدارتها باستقاللية تاّمة  

 
دورها بقي حّتى اآلن في ظالل زوجها و الاستقاللية . شأنها شأن صوالنج: ستريدا جعجع

.ذاتية او معطيات شخصية ظاهرة حّتى اآلن  
 
 

:عن الموارنة المستقّلين  
 

و  نسمة صيف في عقم الحالة السياسية.  أستاذ في القانون الدوليمفكر و محام و: شبلي المالط
  المبادرة و يحتاج الىاألستاذ مالط لكن الرئاسيةترشيحه يغني الساحة .  في لبنانالفكرية
.لتوطيد قواعده الشعبية بين المسيحيين عامة و الموارنة خاّصة الوقت  
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:عن فئة الرجال  
 

ومعة ناسك مؤمن إلى انتفاضة ثائر على اإلقطاع الى من ص. ماروني أصيل: سمير جعجع
قّد من صخر بشّري و خشب . صاف ال زغل في مارونيتهرجل . سجين في زنزانات االحتالل

. األرز وعاش معاناة الموارنة في سيرته و حياته اليومية  
 عن  أبعدتهمته سنين العزلة الهدوء و التبّصر و التأّمل، لكنهالو سجين القهر ع" ناسك إيليج"

ليعوزه وقتًا مزيدًا حتى يستعيد قواه و يعيد الحياة العملية والعالم الجديد ما يكفي من الزمن 
. تأهيل نفسه للحاضر و توطيد عالقاته بعالم اليوم  

  . مشاآله مع زغرتا و طرابلس ستبقى عقبة في وجه طموحاته ما لم يذللها بالتي هي أحسن
 

 ماروني حقيقي ال شّك في .راءة مقاومة و قدسية قضية عنفوان شعب و ب:ميشال عون
فلبنان الذي أراده حّرًا من إسرائيل ومن سوريا . شجاع ال زغل في لبنانيتهلبناني مارونيته و 
 تكللت بوحدة شعبية حول مبادئه 1989 آذار 14و مسيرة التحرير التي أطلقها في . بدأ ينجلي

.2005 آذار 14في   
و بعض المسلمين، ثقتهم يوم التحفوا العراء في ساحات بعبدا دفاعًا عن أعطاه المسيحّيون، 

و حافظوا على والئهم له . حرية سليب، و حرصًا على بطولة قائد ونهًال من منبع وطنيته
 بالتالي جعلوا منهف. طوال فترة منفاه و جددوا هذا الوالء بعد عودته و في صندوقة اإلقتراع

ع تحت رايته أآثرية المسيحّيين و عددًا آبيرًا من المسلمين الماروني الوحيد الذي يجم
. واللبنانيين الشرفاء  
لكّن بعضًا آخر يرى في ذلك .  الى التكتيك العملي للوصول الى أهدافهديفتقيّتهمه البعض بأّنه 

  .و وضوحًا لرؤية سابقة لزمانها نبيلة إيمانًا بأهداف
و قد يقصدون بذلك أّنه . ي غير قابل للديمقراطيةيأخذ عليه بعض الميليشيويين أّنه عسكر

.شريف نظيف غير قابل لإلفساد  
مشكلته اليوم أن الرئيس، و إن يكن مارونيًا، ال ينتخبه الموارنة؛ و إن يكن لجميع اللبنانيين، ال 

 سعد  السيد بتشكيلته، بحيث يستأثرينتخبه جميع اللبنانيين؛ إّنما ينتخبه مجلس للنواب مسٌخ
 بالقرار عن سائر النواب من سّنة و دروز و بعض المسيحيين  وليد جنبالط السيدريري والح

 يتسابقون )على ما درجوا عليه مع الّسوريين (حتى أن بعض النواب الموارنة. و بعض الشيعة
.نيابتاسترضوهما لإلس يدين الحريري و جنبالط لإلسترآس آماعلى استرضاء الّس  

يبدو الجنرال عاجزًا عن تقريب ّيف على دخوله الندوة النيابية، و بعد مرور نصف سنة و ن
 أن يتجاوز هذه رلماني، فهل يستطيعبوجهات النظر بينه و بين أعضاء األآثرية في الجسم ال

الجزء "ها، أم يتحول الى لحود  ان يحكم معاألآثرية؟ و إن استطاع و انُتخب، هل يقدر
؟"الثاني  

          
 من ، ولكن متقاربةة،سافة متساويولى ان يقف على ماسة األ مرشح للرئ لكل ةمن الضرور

منذ  عليه المرء عتادي  تقليٌد في لبنانفسادال و . على أحدفلبنان ال يحكم عنوًة .جميع االطراف
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 واالصالح، وإن آان .دة منذ تاريخها الحديثَسُمف الحضارة في لبنان و.نعومة أظفاره
.ة وضحاها أو رغمًا عن أآثرية غير متعاونةضروريًا، لن يتّم بين ليل  

 توفير مناخات النمّو المتساوي و تكافؤ عبثا يسعى المرء إصالح الخلل في هذا الجيل دون
.الفرص  

 
 خالصة

   
أنقلها بكل صدق ويشاطرني الرأي . هي األسماء المتداولة ومواصفاتها المارونية الصادقةتلك 

 يكنفل. معظم اللبنانيين الشرفاء و ظم المسيحيين الشرفاءفيها معظم الموارنة الشرفاء و مع
 لفعل إيمانهم بلبنان الواحد  للموارنة وتصريفًا)فشة خلق(  مرضيًاالرئيس الماروني ولو مّرة

.الحر السيد المستقل  
و أّيًا يكن هذا الرئيس، لن يكون مقبوًال مارونّيا و مسيحّياًً ما لم يحظى بالبرآة السياسية من 

لذلك حذار تهميش العماد مارونّيًا أو لبنانّياً . آثرية المسيحية المتمثلة بالعماد عون وآتلتهاأل
...، و ترآيع المسيحيين ثانية)آما ُهّمش العميد من قبله(  

:ةوعليه، فالخيارات أمامنا واضح  
 إّما أن يستمّر الوضع القائم بتطبيع عالقة األآثرية النيابية مع الرئيس لّحود،

 آما وافقت )أو من يسّميه (ا أن ترعوي األآثرية النيابية و توافق على انتخاب العماد عونو إم
،على األستاذ بّري  

مروان  "وانتخبيف فريدة من نوعها جريئة و "دون آيشوطية "خطوةإّما أن يقدم الجميع على  و
.رئيسًا للجمهورية" صادق. ي  

 المسيحيين و يهدد بتفجير لبنان وقلب المعادالت إّن أّي خيار آخر هو بمثابة إلغاء للموارنة و
.على رؤوس الجميع  

 
.و ال من يحزنونوبعد لن يبقى أآثرية و ال أقلية   

 
عاش لبنان                 

 
 
 
 

_________________________________________ 
 

.سفة الفكر الطائفي و اإلقطاعي في الشرق األوسط و فل عالمة في فقه السياسة اللبنانية بّحاثة عن الذات العربّية الضائعة و*  
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