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حتقيقات

هل يمكن ر�ؤية الم�شرق من دون م�سيح ّيين« ...الندب» ال يجدي نفع ًا
هتاف دهّ ام
ه��ل سنرى مشرقا ً م��ن دون مسيحيين؟
سيناريوات وخطط وضعت من أجل إفراغ هذا
المشرق من الوجود المسيحي .يعتبر الغرب
أنّ المسيحي حمولة زائ��دة في المشرق ،ال
ُهجر ،فإذا
مشكلة إذا قتل ،واألفضل عنده أن ي ّ
حصل ذلك ،يكون قد أحدث توازنا ً مع ارتفاع
ع��دد «اإلس�لام��ي��ي��ن» المهاجرين م��ن شمال
أفريقيا ،كون الدول األوروبية تعاني تناقصا ً
سكانياً.
إنّ االيحاء األوروبي بهجرة المسيحيين من
الشرق ،وض��رورة منحهم اللجوء السياسي
بذريعة حمايتهم وحماية حقوق اإلنسان ،تحت
عنوان منطقة الشرق األوسط ستبقى مشتعلة،
قابلته مبادرة روسية تجاه المشرق بإفشال
خطة ضرب الوجود المسيحي فيه ،ال سيما
أنّ المخطط االميركي باقتالع المسيحيين من
أرضهم يعود إلى أيام وزير الخارجية األميركي
األسبق هنري كسينجر الذي أوعز إلى سفيره
في لبنان دين براون أن يعرض على الرئيس
سليمان فرنجية يومذاك نقل المسيحيّين عبر
األسطول السادس الى أيّ مكان ،إال أنّ مفكرين
مشرقيّين يعتبرون أنّ روسيا غائبة عن السمع
من عام  1860بعد انتهاء المسألة الشرقية،
فهي خرجت وتركت ك ّل المنطقة لقمة سائغة
بيد الفرنسي واالنكليزي واألميركي.
لم تقم روسيا بخطوات سريعة للحفاظ على
الوجود المسيحي ،فهي تأخرت في حماية
المسيحيين عموما ً واألرث��وذك��س خصوصاً،
على رغ��م أنها تؤكد مواصلتها حشد جهود
المجتمع الدولي لحماية المسيحيين ،ربما
اكتفت بموقف الكنيسة الروسية ،فالبطريركية
الروسية تلعب دورا ً مهماً ،وموقف المطران
هيالريون كان هائالً في المنتدى الروسي -
األميركي للقادة المسيحيين في مدينة شارلوت
بوالية كارولينا الشمالية األميركية ،وتأكيده
أهمية وضع مجموعة من التدابير للمحافظة
على الوجود المسيحي في الشرق يتجانس
موقف الكنيسة مع موقف الفاتيكان ،الواضح
انّ ك ّل المسيحيين يجب ان يبقوا في الشرق.
الحركة الفاتيكانية عبر الموفدين الروحيين
الى المنطقة والزيارات الروحية والسياسية
الروسية الى الفاتيكان في المرحلة األخيرة
تصب جميعها في خانة حماية مسيحيّي
ّ
الشرق ومن بينها زي��ارة «هيالريون» ولقاء
البابا فرنسيس مع الرئيس فالديمير بوتين
منتصف الجاري.
وأم��ام ما يعانيه المسيحيون المشرقيون
من تهديدات إرهابية ،أتت القمة الروحية
المسيحية ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي دم��ش��ق الشهر
الماضي ،والتي أجمع خاللها البطاركة على
ضرورة أن يتشبّث المسيحيون في أرضهم،
فالهجرة لم تعد ناجمة فقط عن الوضع األمني
إنما عن الوضع االقتصادي ،وكلما استطالت
األزم��ة وتوسعت كلما ازدادت الهجرة ،فال
يستطيع أحد أن يبقى أربع أو خمس سنوات
من دون عمل ومن دون مساعدة كافية أقله من

كنيسته ،فكيف ال يهاجر وهناك خطة فعلية
مرسومة بدقة وبحرفية من الغرب لتهجير
المسيحي من الشرق ،وبلجيكا على سبيل
المثال التي تستقبل مئات المسيحيين ال سيما
من حلب ،عمدت في عملية انتخاب أجرتها
على مسيحيي حلب إلى اختيار  260عائلة
مسيحية من أصحاب االختصاص من أطباء
ومهندسين ،واستثنت المسيحي الفقير الذي ال
تريده كونه لن يقدّم لها شيئاً.
وجد مسيحيو الشرق أنفسهم بين سندان
المجموعات اإلرهابية التكفيرية والحروب
الطائفية التي تغذيها ال��والي��ات المتحدة
وال���دول األوروب��ي��ة ،وم��ط��رق��ة الهجرة التي
تسهلها تلك الدول لهؤالء الذين يئ ّنون تحت
أعباء اقتصادية.
ال يض ّم المشرق سوى بضع أقليات صغيرة
م��ن المسيحيين ،إال انّ محاولة تهجيرهم
وسلخهم عن سورية والعراق على أشدّها.
التوازي في تحريض وإشعال وتغذية فتيل
الحروب الطائفية المذهبية.
لم يعد هناك من مسيحيين في الجزيرة
السورية ،اآلشوريون الذين كانوا يشكلون 40
ألفا ً تركوا سورية نهائياً .تهاجر أسر مسيحية
سورية في شكل يومي من القامشلي وغيرها.
وتعاني حلب م��ن ه��ج��رة مسيحية مخيفة
إلى درجة أنّ بنايات كثيرة خلت من سكانها
المسيحيين .كان تعداد األرمن في سورية 90
ألفاً ،اليوم لم يعد هناك أكثر من  12000أرمني،
ولم يعد هناك أكثر من  35ألف مسيحي في حلب.
وعلى عكس الجزيرة السورية فإنّ الوضع في

الداخل السوري أسهل وأفضل الى ح ّد ما ،كون
المسيحيين الذين تركوا حمص انتقلوا الى
المناطق المحيطة بالمدينة كوادي النضارة،
زيدل ،والفيروزة وغيرهم ،ولم يهاجروا ،لكن ما
إنْ تسنح لهم الفرصة حتى يغادروا.
إنّ م��ا ي��ج��ري خطير ج���دا ً على مستقبل
الديمغرافيا السورية ،على مستقبل التن ّوع
الفكري الثقافي المعرفي العلمي التربوي .تكاد
الجزيرة السورية التي تض ّم مناطق الرقة ،دير
الزور ،القامشلي ،الحسكة تخلو من مسيحييها،
وحوران التي ال يتجاوز فيها عدد المسيحيين 3
في المئة بعدما كانوا يشكلون  51في المئة في
عام  ،1932وإذا تطورت األوض��اع األمنية قد
تخلو من وجود هؤالء .في حين أنّ المسيحيين
في المنطقة الوسطى ومنطقة الساحل ودمشق،
ال يزالون في أرضهم.

الوضع في العراق أكثر كارثية

ليس الوضع المسيحي في العراق افضل
حاالً ،فهو أكثر كارثية من سورية .المسيحيون
ال يريدون البقاء هناك ،الجميع ينتظر جواز
سفره ليمشي ،والعوائل المهجرة قسرا ً من
ال��م��وص��ل وب��ل��دات سهل نينوى تقطن في
الكرفانات.
إنّ العضل األس��اس��ي للمسيحيين هو
في سورية ،وهناك محاولة فعلية القتالع
المسيحيين منها .وأس���وأ م��ا ف��ي األم��ر انّ
من يدّعي في لبنان ان��ه مع المسيحيين ال
يعلم البتة م��اذا يجري بحق المسيحيين
في المشرق ،لم يعد هناك من مسيحيين في

الأو�ضاع الأمنية لي�ست �سبب ًا وحيداً
للهجرة بل يُ�ضاف �إليها الو�ضع
االقت�صادي المزري وكلما ا�ستطالت
وتو�سعت ازدادت الهجرة
الأزمة
ّ

5

فلسطين بمعنى ال��وج��ود ،ب��ات وجودهم ال
يتعدّى  1.2في المئة في القدس .في األردن
انخفض عددهم مع موجات الهجرة ،على رغم
العالقات التي تربطهم باألسرة الهاشمية،
صحيح انهم يشكلون العضل االقتصادي،
ويديرون اكثر من  45في المئة من اقتصاد
األردن لكنهم في السياسة وفي السلطة ليسوا
أكثر من ديكور.
إنّ خطورة الوضع تحتاج الى عملية دعم
حقيقية ،فال يوجد دول تحترم المسيحيين
في الشرق بالمعنى الطائفي .المسيحيون
في السياسة ديكور .األح��زاب المسيحية في
ال��ع��راق شرابة خ��رج .وال توجد في سورية
أحزاب مسيحية دينية ليشعر المسيحي أنه
ممثل في هذه األح��زاب ،فقانون األح��زاب في
سورية يمنع نشوء أحزاب دينية وعرقية ،وال
توجد أح��زاب قومية ،باستثاء حزب البعث
العربي االشتراكي (الذي يحمل أوزار وجوده
في الحكم) والحزب السوري القومي االجتماعي
الذي يض ّم نخبة من المسيحيين والمسلمين
المؤمنين بفكره وعقيدته ومبادئه ،خصوصا ً
أنه ك ّرس نسقا ً جديدا ً متميّزا ً في االنعتاق من
أسر الطائفية والمذهبية الهدامة.
لكن هل لدى الكنائس خطط خالقة لبقاء
المسيحيين ف��ي أرض��ه��م؟ ال يسع رؤس��اء
الكنائس اال طرق ك ّل األبواب المتاحه لمناقشة
وضع المسيحيين في ظ ّل األوضاع المتفاقمة
في سورية والعراق .ال تمتلك الكنائس بنية
تنظيمية ،ففي العراق مثالً ،وج��راء الحرب
المشتعلة ،والنعدام فكرة االحزاب المسيحية،
لجأ المسيحيون الى الكنيسة الكلدانية التي
تح ّملت أعباء الهجرة وهي تفتقر الى البنية
التنظيمية كحال ك ّل الكنائس.
الوضع المسيحي مهدّد ويواجه الكثير من
التحديّات واألخطار .المغريات التي يقدّمها
الغرب للمسيحيين لتسهيل هجرتهم ،وسياسة
التهميش في األنظمة ،ليست وحدها السبب،
فهؤالء ال يقاومون ما يتع ّرضون له ،على رغم
أنّ ما يجري من تدمير للكنائس والرموز الدينية
وحرقها ،يفرض على الجميع ان يخوض حربا ً
ض ّد اإلرهابيين والتصدّي لهم ،المسيحي ال
يقاوم بمعنى المقاومة ،يكتفي بالـ»الندب»،
باستثناء بعض المجموعات التي تقاتل ض ّد
اإلرهابيين في شكل فردي.
إنّ تثبيت وجود المسيحيين والحفاظ على
دوره���م يطرح نفسه كمعضلة على النخب
السياسية والفكرية والدينية ف��ي لبنان،
وينسجم ذلك مع كالم رئيس تكتل التغيير
واإلصالح العماد ميشال عون الذي أكد أهمية
ال��وج��ود المسيحي ،على اعتبار انهم صلة
الوصل بين المذاهب اإلسالمية ،وبإمكانهم أن
يكونوا صمام أمان لعدم وقوع الصدام الشيعي
 الس ّني ،وإخراج الصراع من قوالبه الطائفيةوالمذهبية إلى األفق الوطنية والقومية التي
توحد الجميع على األس��س والمبدئيات في
ّ
شكل ال يلغي أهمية التن ّوع ،ولكن يجعل هذا
التن ّوع في إطار الوحدة وليس خارجها على
اإلطالق.

ّ
يخ�ص امتيازات رئا�سة الحكومة»
يطبق منه �إال ما
يتم�سك بالطائف ولكن ال
«التيار الأزرق
ّ
ّ

الثالثي الأبعاد
افرام لـ«البناء» :ال بدّ من �إيجاد خلطة �سيا�سية تبدّ د القلق
ّ
ن��ع��ي��ش ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال ي��وج��د
فيها ال عقل وال فكر وال نظام وال
دستور .الذين يتعاطون السلطة
ف��ي ال��م��ش��رق ،م��ن ال��م��غ��رب إل��ى
أق��اص��ي المنطقة ،ت��ص��رف��وا من
دون وعي لمفهوم التنوع والتعدد
ول��م يحترموا اآلخ���ر .ه��ك��ذا يرى
رئيس الرابطة السريانية حبيب
اف��رام واق��ع المنطقة منذ م��ا قبل
اس��ت��ق�لال دول��ه��ا ،على رغ��م أنها
متنوعة قومياً ،فكرياً ،ثقافياً،
دينياً ،مذهبياً ،واثنياً ،لكن المهم
وف��ق اف���رام كيف نحمي التن ّوع
ض��م��ن ال��وح��دة ،فالمسيحيون
ك��م��ك��ون أس��اس��ي م��ن المكونات
السياسية والدينية عانوا األم ّرين
مع الجميع ،في عهدي العثمانيين
وال��م��م��ال��ي��ك وح��ت��ى ف���ي الفتح
العربي ،وصوال ً حتى يومنا هذا.
فنحن المسيحيين كما يقول افرام
«لم نعرف نظاما ً منحنا واعطانا
حقوقا ً متساوية في المواطنة ال
جمال عبد الناصر وال حسني مبارك
وال كمال أتاتورك وال صدام حسين
وال غيرهم» .إال «ان المسيحيين لم
يواجهوا اي تح ٍد مباشر في ظ ّل
تلك االنظمة ،ربما كانوا يريدون
وضعا ً اقتصاديا ً أو ماديا ً أفضل
وحرية سياسية أكثر ،لكن بسبب
ت�����ردّي األوض�����اع االق��ت��ص��ادي��ة
ه���اج���روا ل��ك��ن��ه��م ل��م ي��ت��ع� ّرض��وا
للقتل والذبح ول��م يتع ّرض احد
لحرياتهم الدينية ومعتقداتهم كما
يجري اليوم في العراق وسورية،
حيث انكشفت ع��ورة خطيرة في
المنطقة بمجيء فكر ظالمي ،ربما
ك��ان الحزب الواحد األوح��د يريد
االستئثار بالسلطة ومغانمها،
لكنه لم يكن يريد أن يقتل العالم.
أما اليوم فيزداد القلق المسيحي
مع تفجير الكنائس وزرع االرهاب
وإصدار الفتاوى والتكفير.
إنّ المتغيّرات على مستوى
العالم كما يقول رئيس الرابطة
السريانية آخذة باالحتدام أكثر
فأكثر ،ومن ال يرى ما يحدث بحق
المسيحيين هو أعمى.
وي��ص��ف م��ا ي��ج��ري ب��اإلب��ادة
الممنهجة للتنوع في المنطقــة في
شكل عام وللمسيحيين في شكل
خاص ،والقوى الظالمية قتلت من
السنة  900شخص من عشيرة
واح���دة ف��ي ي��وم واح���د ،وتفجــّر
حسينيات الشيعة ألنها تعتبرهم
م��ن «ال���رواف���ض» ،وتستهــدف
االق��ب��اط واالي��زي��دي��ي��ن وتسبــي
النساء ،وتقطع الرؤوس ،وتأخــد
س��ه��ل ن��ي��ن��وى ،وت��ق��ت��ل ال��ذاك��رة
والتاريخ.

إقصاء المسيح ّيين
يهجرهم
ّ

إنّ إقصاء المسيحيين أدّى الى
تهجيرهم ،وبات جواز السفر في
عقل ك ّل مسيحي مشرقي .سياسة
الغائهم كما يقول إف��رام مستمرة
ف��ي ظ � ّل صمت عربي واس�لام��ي،
وتواطؤ غربي ،وهربا ً من حروب
أو ما يس ّمى «بالثورات» في العالم
العربي» ،على رغ��م أنهم ليسوا
ج���زءا ً م��ن ال��ص��راع ال��م��وج��ود في
المنطقة وال جزءا ً من الصراع على
السلطة ،وليسوا مع االميركي وال
الروسي ،وال مع السعودي ،وال مع
االيراني ،وليسوا سنة وال شيعة
وال أكراداً.
ولكن ،العقل اإللغائي يريد الغاء
ك� ّل المكونات من دون استثناء،
بغض النظر عن أنه فشل في إلغاء
الشيعة ،ألنهم يمتلكون السالح
وتدعمهم الجمهورية االسالمية،
في حين أن المسيحيين يدفعون
الثمن الغالي وب��ات��وا يشعرون
ب���أن ه���ذه المنطقة ال تشبههم،
وبات المسيحي يفكر بـ»رجليه»
أي بالهجرة من سورية والعراق.
ه���ذا م��ا ي��ق��ول��ه رئ��ي��س ال��راب��ط��ة
السريانية ،فالعقل السني العربي
الذي ال يزال بحسب افرام غير قادر
على االع��ت��راف ان ه��ن��اك شيعة
في البحرين مثالً ،ويتصدّق على
المسيحيين بمقعدين أو ثالثة
ن��ي��اب��ي��ة ووزاري�����ة ف��ي ال��ع��راق،
ويحرم أقباط مصر من أن يتمثلوا
في المجلس النيابي على رغم ما
يشكلون.
إنّ ال��خ��ل��ل ال��ع��ق��ل��ي ي��ج��ب ان

يتوقف ،فالبعض ال ي��زال يعتبر
ن��ف��س��ه م���ن ورث�����ة ال��س�لاط��ي��ن.
والمطلوب كما يدعو افرام إصالح
ديني جذري كبير ،لكن لألسف ال
أحد يتجرأ على ذل��ك .ولذلك فإنّ
االسالم امام تح ٍد كبير ،ال يجوز ان
يتحدث اشخاص عن سبي النساء
باسم ال��دي��ن ،هناك عقل ومنطق
وح��ق��وق ،لنسلم ج��دال ً م��ع ه��ؤالء
كما يقول افرام أن السبي ورد في
القرآن ،عندها هذا الكتاب ال يكون
صحيحا ً أو من ق��رأه فهمه خطأ،
هذه الخزعبالت يجب ان تنتهي.

أين دور الفاتيكان
وروسيا؟

لقد بدأ ينتهي الحضور الكلداني
واآلش���وري والسرياني ال��ذي في
غالبيته كاثوليكي .وأم���ام ذلك
فإنّ الحبر االعظم البابا فرنسيس
الذي هو السلطة الروحية األولى
في العالم ورئيس اكبر كنائس
العالم ،مطالب بدعوة السعودية
والروس واالميركيين والفرنسيين
الى الفاتيكان وتحميل كل واحد
من هؤالء مسؤولياته .نحن نبكي
كما يقول اف��رام لكن «البابا يجب
ان ال يبكي ،عليه ال��ق��ي��ام بعمل
مباشر سريع ومختلف ،الحضور
المسيحي ينتهي أم��ام أعينه وال
يفعل شيئاً ،المطلوب منه صناعة
شيء آخر في العالم ،ألن اإلرشاد
ال��رس��ول��ي ال ي��ك��ف��ي وال يعطي
حلوال ً في منطقة تعيش على ح ّد
السكاكين».
وي��ع��ت��ب��ر اف�����رام «انّ ال����دور
الروسي ليس أفضل حاالً ،طريقة
تعاطيه أس���وأ م��ن تعاطي بابا

روما مع الواقع الحاصل ،والكالم
عن حماية المسيحيين من دون
القيام بأي عمل أخطر من السكوت
والتهديد ،ولألسف ال نعلم ما إذا
كان هناك تقصير في اإلرادة او في
اإلمكانية».
ال يعفي افرام البطاركة الموارنة
واالرثوذكس والسريان والكاثوليك
واالرم���ن وجميع المسيحيين من
واجباتهم ،فهم لم يحققوا اال القليل
القليل في ض��وء الخطر االرهابي
المحدق بالمنطقة ،فالمؤتمرات
والمهرجانات و«الصريخ والعييط»
ك ّل ذلك ليس كافياً ،الحراك ال يزال
ضعيفاً ،والمطلوب منا كلنا أن
نثور على أنفسنا ونقول كفى ،أن
نتظاهر وأن نفترش االرض امام
االم��م المتحدة ،والبيت االبيض،
أو حتى في مكة ،علّنا ننجح في
تحريك الكسل في العقل العربي
عموما ً ولدى الس ّنة خصوصاً.
ما نواجهه خطير جداً ،الحضور
المسيحي ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق
ي��ت��ع � ّرض ال���ى خ��ط��راالن��ق��راض،
ب��ع��د أن ان��ع��دم ف��ي ق��ط��ر وليبيا
وت��ون��س والسعودية ،وي��ك��اد ان
ينعدم في تركيا ،لم يعد يوجد
في مدينة طورعابدين غير 1000
شخص مسيحي م��ن اص��ل مجد
من المسيحيين .هذا يتطلب وفق
افرام ان يتحرك البطاركة بطريقة
استثنائية ،ال سيما انّ الوضع
مرشح ال��ى أن يصل إل��ى العراق
وسورية التي يخشى على مصيرها
ومصير مسيحييها ،وربما لن نجد
بعد  50عاما ً مسيحيا ً واح��دا ً في
الشام والعراق يقول ان حضارة
آشورية ،بابلية ،وكلدانية كانت

هنا ،فحجم الصراع يطحنهم رغم
أنه ما زالت لديهم قدرات البقاء.
المسيحيون ليسوا في حاجة إلى
حماية من أحد ،فهم أبناء الشرق
االصليون ،وبناة حضارته ،وعلى
الجميع االعتراف بذلك ،والمطلوب
بحسب افرام التفتيش عن حلول
ل��ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع ف��ي المنطقة،
هناك استياء وعتب م��ن الحالة
الس ّنية ،ف��ـ»داع��ش» و«النصرة»
و«بوكوحرام» و«طالبان» تقتات
م��ن فكر وبنية معينة (سنية)
وك��أن أح��دا ً ال يريد أن يواجهها،
فهذه الحالة يقول رئيس الرابطة
السريانية متروكة ،ترفع العلم
وكأن السنية باتت «داعش» بكل
صراحة ،ب��دل التصدي لها ليس
فقط عسكرياً ،بل في العقل والفكر
واالع��ل�ام وال��م��درس��ة وال��ج��ام��ع
واالقتصاد ،في وقف موجات الحقد
ورفض التن ّوع والتعدّد» ،ومن ال
يتجرأ على هذه المواجهة فليسكت
الى االب��د .فنحن ال نرى شيئا ً من
االس�لام الصحيح ال��ذي يقولون
ان «داع��ش» خطفه ،وال العروبة
الحقيقية التي يقولون ان «داعش»
خطفها ،وال السنة الحقيقيين الذين
يقولون ان «داعش» خطفهم.
ويعتبر اف���رام «أن الحقد ضد
اي���ران وال��رئ��ي��س ال��س��وري بشار
االسد ،أعمى العقل الس ّني ولم يعد
أح��د من «الس ّنة» ي��رى الخطرين
«االسرائيلي» التكفيري» .ويقول:
«نحن لم نطلب من أحد عدم إحداث
توازن اقليمي مع ايران ،على العكس
ن���رى أنّ ال���ت���وازن م��ط��ل��وب ،لكن
المرفوض ان نستبدل العدو الذي
من المفترض ان يكون واح��دا ً وهو
«إسرائيل» ،على رغم كل االختالفات
والتباينات ،لكن ل�لأس��ف ،هناك
خلل استراتيجي في العقل العربي
الس ّني يبدأ في السعودية وينتهي
عند تيار المستقبل».
قد يكون المسيحيون ارتكبوا
أخطاء وخطايا كثيرة ،تقاتلوا،
تذابحوا وذبحوا في الحرب ،لكننا
لن نجلد انفسنا ،يجب ان نكون
ن���ارا ً على ج��ب��ل ،نحن مخطئون
صحيح ،لكن ذلك يجب ان ال يشكل
ذري��ع��ة للمكون اآلخ��ر أن يسرق
حقوقنا وينهبها .نحن متمسكون
بحريتنا وكرامتنا وال��م��س��اواة،
ون��ق��ب��ل أي صيغة ن��ظ��ام تحقق
ال��ش��راك��ة وال��م��س��اواة لكن شرط
التعاطي معنا انطالقا ً من صيغة
العيش المشترك ،لكن االستمرار
ف��ي ال��ت��ه��م��ي��ش ق��د ي��دف��ع��ن��ا إل��ى
طروحات الالمركزية االداري��ة أو
الفيديرالية.

«المستقبل» يعتبر
المسيحيين درجة ثانية

يصف رئيس الرابطة السريانية
ت��ع��اط��ي ت���ي���ار ال��م��س��ت��ق��ب��ل مع
المسيحيين كدرجة ثانية ،فكيف
ل��ه��ذا ال��ت��ي��ار ان ي��ك��ون ل��دي��ه 18
نائبا ً مسيحيا ً أكثر من «القوات»
و«الكتائب» و«االح����رار» وحزب
المرده ،وهؤالء ال يمثلون أحدا ً عند
المسيحيين ،فهو س��رق السلطة
ب��ال��ق��وة ،وأس��ك��ت المسيحيين
ب��إع��ط��ائ��ه��م ن��ص��ف ع���دد ال��ن��واب
المسيحيين ،وهنا جوهر الخالف
السياسي الذي ال يستطيع أحد من
التيار األزرق أن يجيب عليه؟ إنّ
هذا التيار يتمسك باتفاق الطائف،
لكن اين هذا االتفاق من التطبيق،
اين المناصفة الحقيقية التي نص

عليها هذا الميثاق ،اين صالحيات
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة» .ه��ل يؤمن
الحريري بشراكة وطنية وبأننا
متساوون في الجوهر والحضور
والتمثيل ،اذا كان ال يؤمن بذلك،
نحن لن نسكت بعد اليوم ،نحن
مستعدون لكسر ما يقومون به
وذاهبون الى النهاية ،اذا استمروا
في تهميشنا».

تبديد القلق الجماعي...

إن ال��ح��دي��ث ع��ن ن��ظ��ام جديد
كالم عميق صعب بحسب اف��رام،
فالس ّنة م��ص � ّرون على الطائف
ول���ن ي��ت��ن��ازل��وا ع��ن ص�لاح��ي��ات
رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي أعطاهم
اياها الميثاق الوطني ،والشيعة
مشغولون بمقاومة «اسرائيل»
والتكفيريين ،ول��ن «يتلحلحوا»

ب��م��وض��وع ال���س�ل�اح ،ف���ي حين
أن المسيحي قلق على وج��وده
وحضوره .وأمام ذلك يمكن إيجاد
خلطة بين القلق الثالثي األبعاد،
تتمثل أوال ً باعتراف تيار المستقبل
ان هناك مشكالً كبيرا ً في النظام.
نحن ال نهيّج أح���دا ً ض � ّد السنة،
لكننا نطالب كما يرى افرام بقانون
انتخابي حقيقي ينهي السرقة
الموصوفة التي صنعها الس ّني في
لبنان من عام  1990الى اليوم،
وليكن عند هؤالء الجرأة والجواب،
فالفيديرالية لم تعد تهويالً او غير
تهويل ،نحن مص ّرون على حقوقنا
كمسيحيين ،نحن مص ّرون على
المشاركة في القرارالوطني ،ألنّ ما
ّ
ويحضر له محاوالت لمحو
يجري
المسيحيين وإلغائهم سياسيا ً
بأسلوب مختلف».

