2

سياسة

الجمعة  8كانون الثاني  2010العدد 1013

على الغالف

ّ
ّ
ولى زمن «الثورات األرثوذكسية» :اإلكليروس
غياب الفاعليات األرثوذكسية الجدية في دفاعها عن حقوق أبناء الطائفة في
تقرير مصيرهم إلى جانب اإلكليروس ،دفع بالجبهة األرثوذكسية إلى اللجوء
ّ
وحيدة للقضاء لتطلب من مجلس شورى الدولة إبطال القرارات التي أقرتها
السنيورة بشأن تنظيم ّالبطريركية األرثوذكسية،
حكومة الرئيس فؤاد
ّ
وفيها نقل للصالحيات من كفة العلمانيني إلى كفة اإلكليروس

غسان سعود
ال تخلو طائفة دينية في لبنان من ذلك
ال �ن �ق ��اش ب� �ش ��أن س �ل �ط��ات رج � ��ال الدين،
والعلمانيني.
وال�ع�لاق��ة ب�ين اإلك �ل �ي��روس
ّ
ف ��ي ال �ط��ائ �ف��ة األرث ��وذك� �س� �ي ��ة ،م ��ث ��ل هذا
ال �ن �ق��اش دائ� �م ��ًا م � ��ادة ي��وم �ي��ة لحوارات
وم��ؤت�م��رات ول �ق��اءات عصفت بالكنيسة،
ِّ
ّ
وذهبت بها عدة مرات إلى حد االنقسام.
ورغ� ��م ان �ح �ي��از أج �ه��زة ال ��دول ��ة الرسمية
ال��دائ��م إل��ى اإلك�ل�ي��روس ض��د العلمانيني،
وامتالك اإلكليروس مفاتيح املستشفيات
وامل� ��دارس وامل�ح��اك��م ال��روح �ي��ة ،وقدرتهم
بالتالي على الضغط على العلمانيني،
بقي هذا الصراع ،وخصوصًا في الكنيسة
األرث��وذك�س�ي��ة ،ح� ّ�ي��ًا ،تتجدد مالمحه كل
بضع سنوات.
ف��ي امل �ب��دأ ،ي�ب��دو ال�ط��رف��ان محقني :رجال
الدين يريدون تعزيز صالحياتهم والتفرد

في اتخاذ القرارات التي تعني طائفتهم،
ب�م��ا ف��ي ذل��ك إدارة األوق� ��اف واملمتلكات
واألم� � ��وال ،م �ح��رري��ن أن�ف�س�ه��م ف��ي الوقت
نفسه م��ن أي م�ش��ارك��ة سابقة ف��ي القرار
أو م��راق�ب��ة وت��دق�ي��ق الح �ق�ين ،باعتبارهم
ممثلني ل�ل��ه ع�ل��ى األرض .والعلمانيون
ي��ري��دون دورًا أكبر ف��ي إدارة املؤسسات،
م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن ال�ك�ن�ي�س��ة ه ��ي جماعة
املؤمنني من إكليركيني وعلمانيني ،وأن
«ف��ردي��ة ال�ق��رار ف��ي الكنيسة» ه��ي أساس
ال�خ�لاف ال�ق��ائ��م عقائديًا ب�ين الكنيستني
ّ
ّ
والكاثوليكية.
األرثوذكسية
ف��ي ال�س�ن��وات القليلة امل��اض�ي��ة ،تراجعت
ّ
حدة النقاش داخل الطائفة األرثوذكسية
بشأن دور كل من العلمانيني واإلكليروس
ف��ي إدارة ش ��ؤون ال�ط��ائ�ف��ة ،وذل ��ك لثالثة
أسباب:
1ـــــ محورية الدور السياسي واالجتماعي
ال��ذي أداه بعض املطارنة في ظل تراجع

حضور األح ��زاب وال�ق��وى السياسية ،ما
ج�ع��ل االل �ت �ف��اف ال�ش�ع�ب��ي ح��ول�ه��م كبيرًا،
ونبذ املجتمع املشككني في قدرات هؤالء
املطارنة.
ّ
2ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ان� �ف ��راط ع �ق��د امل �ج��ال��س امل��ل �ي��ة التي
ك ��ان ي�ف�ت��رض أن ت �خ��وض ص ��راع البقاء
وإثبات النفس في ظل سعي اإلكليروس
للهيمنة.
ّ
3ـــــ تبني بعض امل�ط��ارن��ة خطابًا يرضي
ال �ج �م �ي��ع .ف �ف��ي أول ق � ��داس إل �ه ��ي أقامه
امل� � �ط � ��ران ال � �ي� ��اس ع � � ��ودة ف� ��ي أبرشيته،
بتاريخ  13نيسان  1980في ً كنيسة مار
ن�ق��وال ،خ��اط��ب املصلني ق��ائ�لا« :ل��ن تكون
ل�ل�م�ط��ران�ي��ة أب � ��واب م�غ�ل�ق��ة .ف �ه��ي داركم،
ودار في خدمتكم بال استثناء أح��د)...( .
أن ��ا ح��اض��ر ألس�ت�ق�ب��ل ك��ل ص��اح��ب فكرة
وم�ش��روع أو ك��ل ناقد فكرة وم�ش��روع ،إذ
ليس عند الله محاباة وجوه .أمنيتي أن
نحقق ببساطة نموذج الكنيسة األولى،

حيث ك��ان جميع املؤمنني معًا ،وك��ان كل
شيء بينهم مشتركًا».

فتيل انفجار أم تكريس واقع!
ال� �ج ��دي ��د ال� � ��ذي ط � ��رأ ع �ل��ى ه � ��ذا النقاش
ال � � � ��ذي ي� �م� �ك ��ن إي � � �ج � ��اد ط� ��رف � �ي� ��ه ف � ��ي كل
م� �ن ��اط ��ق االن � �ت � �ش� ��ار األرث � ��وذك� � �س � ��ي ،هو
ن�ش��ر رئ��اس��ة م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي العدد
ال� � � �ـ 40م ��ن ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة بتاريخ
 2009/8/27ث�ل�اث��ة ق ��وان�ي�ن ت�ن�ظ��م عمل
ب�ط��ري��رك�ي��ة أن �ط��اك �ي��ا األرث��وذك �س �ي��ة (1ـــــ
النظام األساسي للبطريركية2 .ـــــ النظام
املجالس
الداخلي للبطريركية 3ـــــ نظام
ّ
ف��ي ال �ب �ط��ري��رك �ي��ة) .ه ��ذه ال � �ق ��رارات تعزز
صالحيات اإلك�ل�ي��روس ف��ي إدارة شؤون
الطائفة على ح�س��اب العلمانيني ،سواء
ف��ي ت�ق��ري��ر مصيرهم إداري� ��ًا واجتماعيًا
واق �ت �ص��ادي��ًا ،أو ف��ي م��راق �ب��ة ومحاسبة
امل �س ��ؤول�ي�ن ع ��ن إدارة ش � ��ؤون الطائفة.
واألم �ث �ل��ة ه�ن��ا ك�ث�ي��رة؛ ف�ق��د م�ن��ع القانون
ال �ق��دي��م راع ��ي األب��رش �ي��ة م��ن أن «يقرض
أو ي�س�ت�ق��رض او ي�س�ت�ب��دل أو ي��ره��ن أو
ي�ب�ي��ع أو ي�ج��ر أو ي��وج��د ح�ق��ًا ع�ي�ن�ي��ًا في
أوق ��اف األب��رش�ي��ة وامل��ؤس �س��ات ف�ي�ه��ا ،إال
بعد تصديق اللجنة التنفيذية للمجلس
ّ
امللي العام» .أما القانون الجديد ،فيسمح
ل�ل�م�ط��ران ب�ك��ل ذل ��ك ش ��رط ح�ص��ول��ه ً
بناء
ّ
ع �ل ��ى اق � �ت� ��راح امل �ج �ل ��س امل� ��ل� ��ي وموافقة
ال� �ب� �ط ��ري ��رك .وي �ع �ط��ي ال� �ق ��ان ��ون الجديد
للمطران صالحية تأجير أوقاف األبرشية
ومؤسساتها.
ال�ل�اف��ت ه �ن��ا أن ال � �ق ��رارات ال �ت��ي يدعمها
بطريرك األرث��وذك��س أغناطيوس الرابع
ه ��زي ��م م ��ررت� �ه ��ا ح �ك��وم��ة ال ��رئ� �ي ��س فؤاد
السنيورة ـــــ صديقة املطران الياس عودة
ـــــ في حضور وزي��ر اإلع�لام ط��ارق متري،
م��واف�ق��ًا ّ
متبسمًا ك��ال �ع��ادة ،ف��ي وق��ت كان
فيه األخير ،لسنوات طويلة ،يبرز نفسه
ك��أح��د أب � ��رز امل ��داف �ع�ي�ن ع ��ن م �ب��دأ تعزيز
ح � �ق� ��وق ال �ع �ل �م ��ان �ي�ي�ن وح � �ض� ��وره� ��م في
إدارة الكنيسة .وي�ت��ذك��ر أح��د الناشطني
األرث ��وذك ��س ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ك�ي��ف كان
م � �ت ��ري ي � �ش� ��ارك ف� ��ي م �ع �ظ��م املؤتمرات
املعترضة على تعديل النظام األساسي
للبطريركية ،فيداخل ويجمع املالحظات
باعتراضات العلمانيني ويرتب امللفات.
وع �ل��ى ط��ري�ق��ة م �ت��ري ،ل��م ي�ع�ت��رض نائب
رئ� �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة ال� �س ��اب ��ق ع� �ص ��ام أبو
ج�م��رة ع�ل��ى ه��ذه ال �ق ��رارات أو يعارضها
معركة الدفاع عن
رغم مجاهرته بخوض
ّ
حقوق األرث��وذك��س .علمًا ب��أن «األخبار»
راجعت عدة وزراء في الحكومة السابقة
لتسأل عن طبيعة الحوار الذي جرى في
جلسة مجلس الوزراء قبيل نشر القوانني
ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة ،ف �ن �ف��ى هؤالء
حصول أي نقاش بشأن هذه القرارات أو
تدقيق من أحد الوزراء في مضمونها.

 38سنة في األدراج
ال� �ج ��دي ��ر ذك� � ��ره أن اث� �ن�ي�ن م� ��ن القوانني
ال � �ج � ��دي � ��دة ال � �ث�ل��اث� ��ة أق� ��ره � �م� ��ا «املجمع
ُ
البطريركي امل�ق��دس» ال��ذي ع�ق��د برئاسة
ال�ب�ط��ري��رك ال �ي��اس ال��راب��ع ف��ي دي��ر سيدة
صيدنايا البطريركي في  22حزيران عام
 .1972أما الثالث فأقره املجمع األنطاكي
ب �ت��اري��خ  .1993/1/28ل�ك��ن وج ��ود قدرة
ض �غ��ط وم� �ع ��ارض ��ة ج ��دي ��ة للعلمانيني
ف ��ي ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ،ح ��ال دون إق � ��رار هذه
ويشرح
ال �ق ��وان�ي�ن ف ��ي م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب.
ّ
أح ��د امل��واك �ب�ين ل�ت�ل��ك امل��رح�ل��ة ( )1972أن
«امل�ج�م��ع امل �ق��دس» ك��ان ي��وم�ه��ا منقسمًا،
فاجتمع البطريرك الياس الرابع وفريق
م ��ن امل� �ط ��ارن ��ة م ��ن دون ال �ع �ل �م��ان �ي�ين في
دي��ر صيدنايا ،ليلغوا ال�ق��وان�ين النافذة
ال �ص��ادرة ع��ام ( 1955إث��ر مؤتمر تمثلت
فيه جميع أبرشيات الكرسي األنطاكي)،
فيها
وينصوا ق��وان�ين ج��دي��دة ينتزعون ّ
حقوق العلمانيني (حلوا املجالس امللية
األبرشية كما
الوحيد في
ّ
صاحبة القرار ّ
تنص القوانني وحلوا املجلس امللي العام
ال� ��ذي ه��و ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة الوحيدة

ف��ي ال�ك��رس��ي األن �ط��اك��ي وص��اح��ب القرار
ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ش � ��ؤون أب ��رش �ي ��ة دمشق
التي يرأسها ال�ب�ط��ري��رك) ،ليحصروا كل
ال �س �ل �ط��ات ف��ي أي��دي �ه��م (ت �ش��ري��ع ،تنفيذ
وق �ض��اء) .ث��م أص ��دروا ،ع��ام  ،1993نظامًا
ّ
جديدًا للمجالس العلمانية ،تحد كثيرًا
من صالحياتها السابقة.
وفي إحدى املكتبات في األشرفية ،يمكن
إي �ج��اد أرش �ي��ف ن �ش��رة «ال �ن��دي��م ـــــ صوت
ال � �ح ��ق» ال� � ��ذي ي �م �ت �ل��ئ ب� �م ��واق ��ف قدامى
السياسيني األرث��وذك��س املواكبني ألبناء
طائفتهم ف��ي رف��ض ه��ذا ال�ق��ان��ون .فيرى
ال �ن��ائ��ب ال ��راح ��ل أل �ب �ي��ر م�خ�ي�ب��ر بتاريخ
 4آذار  1973أن� ��ه «ال ي �م �ك��ن أن تتعدل
أو ت �ت �ح��ور أي ق ��وان �ي�ن م ��ن دون إرادة
ومشاركة العلمانيني .وكل تعديل يجري
خ�لاف��ًا ل�ه��ذه ال�ق��اع��دة يعتبر الغ�ي��ًا وغير
شرعي» .ويؤكد الوزير ف��ؤاد بطرس في
عدد  22نيسان  1973من «النديم» أنه «ال
تقاليد الكنيسة وتاريخها وال األصول
املتبعة وال الجو النفساني في املجتمع
األرث��وذك �س��ي وال ال�ت�ط��ور ال ��ذي يعصف
ب ��ال �ع ��ال ��م ،ي �ت �ق �ب��ل خ� ��رق م� �ب ��دأ املشاركة
وإقصاء العلمانيني .هذا ليس بمعقول».
م��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ج��زم ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
النواب السابق منير أب��و فاضل (النديم
ب �ت��اري��خ  2ح ��زي ��ران  )1973ب��أن��ه «ليس
لإلكليروس سلطان على الشعب .ال ولن
أع�ت��رف ب��أي إل �غ��اء .األرث��وذك�س�ي��ة ليست
دكتاتورية .ال طائفة أرثوذكسية من دون
الشعب ال��ذي ه��و م�ص��در ك��ل تشريع في
الطائفة».
ويحسم النقاش عند النائب األرثوذكسي
ال �ط��راب �ل �س��ي ال� ��راح� ��ل م ��وري ��س فاضل:
«ت �ع��دي��ل ال �ق��وان�ي�ن ل��ه أص � ��ول ،والقانون
األس� ��اس� ��ي ال � �ص� ��ادر س �ن��ة  1955ينص
ص��راح��ة ع�ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ت�ع��دي�ل��ه ،ل ��ذا يجب
م��راع��اة األص��ول ف��ي ه��ذا التعديل ليكون
ك� ��ل ش� � ��يء ص � � � ��ادرًا ع� ��ن إرادة الطائفة
مجتمعة إكليروسًا وشعبًا».

هزيم أمام شورى الدولة
ه��ذه امل��واق��ف ال يمكن إي�ج��اد م��ا يشبهها

