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ل،     أصعب شيء يوم امس آان أن تجيب عن سؤال شاب دون العشرين يستفهم عمن آان بشير الجمي
تحار ألن أيا من الجوابين     . فتحار هل تجيب من زاوية التاريخ والذاآرة أم من زاوية السياسة الراهنة           

ذآرى                       ا جرى في االشرفية في مناسبة ال م م ى فه ة عشرة   سيأتي ناقصا فال يساعد السائل عل الثامن
ال مؤسس  ة"الغتي وات اللبناني اح   " الق رة االجتي ي غم ة ف ا للجمهوري ه رئيس ى انتخاب ابيع عل د اس بع

.االسرائيلي
ى                      ادوا سنوات ال  ال شك في ان ثقل التاريخ فرض نفسه ال شعوريا على الذين عايشوا تلك الفترة، فع

اغم مع            الوراء وهم يتابعون الحدث على شاشة التلفزيون، وعادت مع          م عصبيتهم، سواء أآانت تتن ه
ة سرعان    . تجربة بشير الجميل أم تنفر منها      لكن نقل هذه المقاربة الى من ال يحفظ ذآرى تلك المرحل

.ما يصطدم بمعضلة سياسية، أقله في حمى المناسبة
ر من أي من شرآائه او خصومه في الحرب الشقاق                         ففي الذاآرة، ال يزال بشير الجميل يجسد أآث

ين           . انه بطل عند البعض، وخائن عند البعض اآلخر       . لوطنيا والالفت ان فترة السماح التي فصلت ب
د                            ى األم ارا عل رك آث م تت ة، ل ه فجيع ر موت ه تعتب رة آانت تناوئ انتخابه واغتياله، وجعلت شرائح آبي

.الطويل، فلم يبق من بشير الجمّيل اال الصورتين المتناقضتين
وطني في               اما المعضلة، فتكمن في     اع ال  استحضار رمز سياسي ال يزال بعيدا عن االستحواذ باالجم

والمعضلة نفسها تبرز ان آثرنا الدخول في الموضوع من          . اللحظة التي يتجدد فيها البحث عن الوفاق      
وان لحال من                  . زاوية السياسة الراهنة   ل عن ل، ب هنا، يكون تعريف بشير الجميل انه ليس بشير الجمي

ان  . ت شريحة من اللبنانيين بعد أعوام وأعوام على غيابه التهميش أصاب  بشير  " عودة "بهذا المعنى، ف
.الجميل الرمزية هي عودة المسيحيين الى الساحة السياسية ولكن من دون سياسة

اق                 " االحباط" وآأن    ى وف يس ال رز ول ال . ال يزول اال بالعودة الى خطاب من االستقواء يفضي الى ف
دما                   يعني ذلك انه يجب اآلن على من يقف على الضفة االخرى التوجس من االستنهاض المسيحي بع

ا يستخل   . آان مثل هذا االستنهاض مطلب آل من يشكو من افتقاد التوازن الوطني      ص على العكس، م
من التعبئة التي شهدتها االشرفية امس هو ضرورة ترك االستنهاض المسيحي يأخذ مجراه الطبيعي،                

.تلك هي المشكلة عندما تمر عودة المسيحيين عبر بشير الجميل. بمعنى أال يبقى أسير الرمزية
روي،                  الكثير من الت دة وب ا الن   ليس ألنه تجسيد النقسام الذاآرة، وهو ما يتطلب معالجة على ح وانم

اد ميشال عون        ل او العم ين الجمي بشير الجميل هو ملك خطاب غير قابل للتعديل، بخالف الرئيس ام
ن      ذا ره د، ه ك بالتأآي اؤوا ذل م ش ابهم ان ه ي خط دلوا ف م ان يع ون آله ذين يملك ع ال مير جعج او س

يش، اي من                     اخراجهم من التهم ة، ب رة الرمزي دورهم من دائ  المنفى او  باجراءات سياسية تخرجهم ب
زعيم المنفي                  . السجن ه صورة ال ور مبارحت ات سياسية ف د تحالف ل في عق ولعل سرعة الرئيس الجمي

 .خير دليل على ما قد يجنيه الحوار الوطني من عودة السياسة عند المسيحيين الى حياتها الطبيعية
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