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تقــرير
رسائل إلى المحرر
مخالفة القانون
ورد ف� ��ي ج� ��ري� ��دة «األخ� � �ب � ��ار»
�ال تحت
ال �ع��دد  ،1448ف��ي م �ق� ٍ
ع �ن ��وان «ال �ش �ي �ط��ان ي�ك�م��ن في
األح� � � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة» ،م ��ا ال
ينطبق إطالقًا على واق��ع هذه
ال�ق�ض�ي��ة واألح �ك��ام ال�ق��ان��ون�ي��ة
املتعلقة بها:
ل �ق��د ج ��رى ال �ل �ج��وء إل ��ى إب ��دال
دين (ف.غ ).بالتزوير ،وهو أمر
ثابت بتقرير التفتيش املركزي
وق��اض��ي التحقيق ف��ي بيروت
ال ��ذي أف ��اد ب��أن ام ��راة انتحلت
ه ��وي ��ة (ف.غ ).ب � ��إخ � ��راج ق�ي��د
إفرادي مزور ،وبعد أن حصلت
على ش�ه��ادة إب ��دال م��ذه��ب من
رع �ي��ة ال�لات�ين وه�م�ي��ة وملفقة
باعتبار أن (ف.غ ).ل��م تحضر
إل � ��ى ب � �ي� ��روت ب� �ش� �ه ��ادة األم� ��ن
ال �ع��ام ودون ت��أم�ين متطلبات
قانون األحوال الشخصية.
امل �ح��ام��ي ت� �م ��ادى ب��اس�ت�ع�م��ال
وك��ال �ت��ه ال �س��اق �ط��ة ،وت �ق��دم من
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ط��ال�ب��ًا إع ��ادة
أصوال،
العمل القنصلي ُامللغى
ً
ف��اس�ت�ج��اب ل��ه وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ال� �س ��اب ��ق زي� � ��اد ب � � ��ارود خ�لاف��ًا
ل �ل��أص � ��ول ،ألن � ��ه أص � � ��در ق � ��رارًا
إداريًا في قضية ما زالت عالقة
أمام القضاء .وقد أعرب معاليه
ع ��ن ع� ��دم ع �ل �م��ه ب ��وج ��ود ن ��زاع
قضائي عالق وبوجود أحكام
قضائية مدنية وشرعية ،وهذا
م��ا يعتبر ت�ح� ّ�ي�زًا واض �ح��ًا ،إذ
أل�غ��ى ال�ق��رار القنصلي الثاني
وأب � �ق� ��ى األول ،ألن امل �ح �ض��ر
ّ
القنصلي مخالف للقانون وال
يكسب حقوقًا للغير.
أق� ��دم� ��ت اإلدارة ع� �ل ��ى ش�ط��ب
تدعي
القيود ال تجميدها كما ّ
ب �م��وج��ب ال� �ق ��رار ال� � ��وزاري رق��م
 2009/787تاريخ ،2009/6/19
وب � ��ال � �ت � ��ال � ��ي أل� � �غ � ��ت األح� � �ك � ��ام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ،وه � ��ذا م ��ا ي�ع�ت�ب��ر
ت� �ج ��اوزًا ل �ل �ق��وان�ي�ن .وي��دح��ض
ذل� ��ك م ��ا ن �ق��ل ع ��ن ل �س��ان وزي ��ر
الداخلية السابق زي��اد ب��ارود
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ع � ��دد ،وإن ال� �ق ��رار
الوزاري رقم  2009/787شطب
ب��إل �غ��ائ��ه األح � �ك ��ام ال�ق�ض��ائ�ي��ة
املشار إليها بقرار إداري ،وهذا
ما ال يجوز ملخالفته القانون.
عبد الرحمن الصلح
(سفير سابق)
«األخ � �ب� ��ار» :ت �س �ت �غ��رب «األخ� �ب ��ار»
رد ال �س �ف �ي��ر ال� �ص� �ل ��ح ،ب� �م ��ا أن �ه��ا
ّ
ذك��رت في املقال مضمون «تقرير
تسلمته
التفتيش امل��رك��زي» ال ��ذي
م��ن ال �ص �ل��ح ن�ف�س��ه ف��ي م��ا ي� ّخ� ّ
�ص
حضور «السيدة مرتني إل��ى دائ��رة
النفوس ،ولم تجب عن أسئلة مدير
ال ��دائ ��رة ،ق �ب��ل أن ت �ب��دل دي �ن �ه��ا في
ال�خ��ارج» .كذلك فإنها نقلت وجهة
نظر الصلح املتعلقة بوجود «قرار
للمحكمة ال�ش��رع�ي��ة بالحجر على
ف.غ .منذ عام  .»2000وفي الشق
الثاني ،يهم «األخبار» اإليضاح أنها
ل�ي�س��ت ط��رف��ًا ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ،ول��ذل��ك
ال عالقة لها بقرار الوزير السابق
زياد بارود ،وقد اقتصر املقال على
نقال حرفيًا،
نقل وجهة نظر األخير ً
وال شأن للصحيفة بتقويم قرارات
الوزير بإبطال ال�ق��رارات القنصلية
أو إب�ق��ائ�ه��ا ع�ل��ى ح��ال�ه��ا .ل �ك��ن ،في
ال �س �ي��اق ن �ف �س��ه ،ي ��ؤك ��د امل� �ق ��ال أن
قرار وزير الداخلية  1/1247يتعلق
بتجميد القيود ف��ور علمه بالنزاع
ال �ق �ض��ائ��ي ال �ح��اص��ل ،ال ش�ط�ب�ه��ا،
ّ
رسمية
وذل��ك مثبت ب��واق��ع نسخة
ع� ��ن ال� � �ق � ��رار ص� � � ��ادرة ع� ��ن وزارة
الداخلية والبلديات.

ّ
قباني يقارع
الفتنة و«ولدنة»
 14آذار

ّ
ّ
اللبنانية الشيخ محمد رشيد
الجمهورية
يرفض مفتي
قباني ّ
ّ
جر البالد إلى فتنة مذهبية ،ويرى أن الخطاب السياسي
يجب أن يبتعد عن التعبئة والتحريض ،من أجل «حقن دماء
اللبنانيني» ،داعيًا إلى منح حكومة الرئيس نجيب ميقاتي
فرصتها
م� �ق � ّ�رب ��ون م �ن��ه ت �ل��ك امل ��رح �ل ��ة ب �ك �ث �ي��ر م��ن
ال � �ح� ��ذر .ه ��م ي � ��رون أن امل �ع �ط �ي��ات ك��ان��ت
مختلفة ،وخصوصًا أن األمور بدأت بقتل
ّ
وتطورت األمور
الرئيس رفيق الحريري.
ُ
ّ
شيئًا فشيئًا .ومن دون انتباه ،جر البلد
ّ
املذهبية.
إلى ذلك املستوى من التعبئة
ب �ع��د أح � � ��داث ال �س ��اب ��ع م ��ن ّأي� � � ��ار ،ب ��دأت
ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن دار اإلف � �ت� ��اء وح � ��زب ال �ل��ه
ّ
تتحسن .سمع املفتي كالمًا آخ��ر .التقى
ّ
األم�ي�ن ال �ع��ام ل �ح��زب ال �ل��ه ال �س��ي��د حسن
نصر ال�ل��ه ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن ت�م��وز ،2006
وبحسب العالقات اإلع�لام� ّ�ي��ة ف��ي حزب
ال� �ل ��ه ،ف � ��إن ال �ج��ان �ب�ي�ن ب �ح �ث��ا «م�خ�ت�ل��ف
األوضاع السياسية في لبنان واملنطقة
وضرورة تكاتف الجهود لقطع الطريق
على كل الذين يريدون تمزيق الصفوف
وجر البالد إلى صراعات وفنت ال تخدم
إال مصالح أعداء لبنان».
ّأم��ا ال�ح��دث ال�ث��ان��ي ،فهو م�ج� ّ�رد «ل�ع� ٍ�ب»
س�ي��اس��ي .وف��ي ال�ث��ال��ث م��ن ن�ي�س��ان ع��اد
نجيب ميقاتي إل��ى دار اإلف�ت��اء ،ليخرج

ثائر غندور
ّ
ّ
اللبنانية
الجمهورية
من ال يذكر مفتي
الشيخ محمد رشيد قباني ،في خطابه
ال �ش �ه �ي��ر ل �ي��ل ال �س��اب��ع م ��ن ّأي� � ��ار .2008
ي��وم �ه��ا ،و ّق� ��ف امل �ف �ت��ي وخ �ل �ف��ه ع �ل��م دار
اإلفتاء وحذر «من مغبة ما حصل اليوم»
ووجه انتقادًا شديد اللهجة لحزب الله،
متهمًا إياه «باحتالل بيروت».
وب�ع��د أي ��ام قليلة ع�ل��ى تكليف الرئيس
نجيب ميقاتي تأليف الحكومة بداية
ال� �ع ��ام ال � �ج� ��اري ،ج �م��ع امل �ف �ت��ي امل�ج�ل��س
الشرعي اإلسالمي يوم  10شباط ،2011
بحضور الرئيس فؤاد السنيورة ،الذي
س�ع��ى م��ن خ�ل�ال ص�ي��اغ��ة ال �ن��ائ��ب ن�ه��اد
املشنوق لبيان لم يصدر حينها ،الى أن
يضع ش��روط��ًا على ميقاتي تدفعه إلى
االستقالة.
ب�ين ال�ح��دث ّ
األول وال�ح��دث ال�ث��ان��ي ف��ارق
كبير .في البداية ك��ان املفتي رأس حربةٍ
ف ��ي ع �م �ل� ّ�ي��ة ال �ت �ع �ب �ئ��ة امل ��ذه� �ب � ّ�ي ��ة .ي�ص��ف

ال �ت ��واص ��ل ف ��ي م ��ا ب �ي �ن �ه��ا ،وأن م��واق��ف
نائب رئيس املجلس اإلسالمي الشرعي
األعلى الشيخ عبد األمير قبالن تصب
في خانة «منع الفتنة».
وفي قراءة وتقويم للدور الذي قامت به
دار الفتوى في السنوات الست األخيرة،
يقول ّ
مقربون من املفتي إن دار الفتوى
وج� ��دت ب �ع��د ع ��ام  2009أن ال �ت��راك �م��ات
وال �ت �ط��ورات ّأدت إل��ى امل��زي��د م��ن ال�ح� ّ�دة
ف� ��ي االن� �ق� �س ��ام ب �ي�ن ال �س �ن ��ة وال �ش �ي �ع��ة،
ّ
السنية
وأن ال��وض��ع ال��داخ�ل��ي للطائفة

م � �ن ��ه زع � �ي � �م ��ًا س � �ن � �ي ��ًا .ش � �ك ��ا خ �ص��وم��ه
«مل��رج �ع� ّ�ي �ت��ه ال �ط��ائ �ف� ّ�ي��ة ل�ل�ح�ص��ول على
دعمها».
بعد صدور القرار االتهامي عن املحكمة
ّ
ّ
يوم
الدولية الخاصة
بلبنان ،يخرج كل ّ ٍ
ّ
ُ
وآخ ��ر أح��ده��م ل��ي �ه��دد ب��ال�ف�ت�ن��ة ال�س�ن��ي��ة
ـــــ ال�ش�ي�ع� ّ�ي��ة .ف��ي امل �ق��اب��ل ،يجلس مفتي
ّ
الجمهورية في دار اإلفتاء ،أو في منزله،
ّ
وه��و ُي�ف��ك��ر ب��أم��ر أس��اس��ي« :علينا منع
ال �ف �ت �ن��ة» .وب�ح�س��ب م�ق��رب�ين م��ن امل�ف�ت��ي،
ّ
ّ
الروحية
املرجعيات
فإنه يعتقد أن على

جبهة العمل اإلسالمي :الفرصة الضائعة
عبد الكافي الصمد
«الشارع اإلسالمي كله بال استثناء يعاني
من مأزق» .بهذه العبارة يعلق أحد املراقبني
ع �ل��ى م ��ا ي �ش �ه��ده ه ��ذا ال � �ش ��ارع ،وت �ح��دي �دًا
ّ
السني منه ،من ّ
ترهل وتضعضع وانقسام،
ُ
ل��م يسلم م�ن��ه ال�ج��و اإلس�لام��ي امل �ق��رب من
تيار املستقبل ،وال ذاك املعارض له ،بعدما
ّ
الكل في هذا ّ
الهم سواء.
تبني أن
ف� ��ي ال � �ج ��و امل� � �ع � ��ارض ل �ل �م �س �ت �ق �ب��ل ،ظ�ه��ر
ال �ت ��ره ��ل ب ��وض ��وح أم� ��س خ�ل��ال م �ه��رج��ان
شعبي أقامته جبهة العمل اإلس�لام��ي في
ط��راب�ل��س ،ملناسبة تكريم م��ؤس��س الجبهة
الراحل الداعية فتحي يكن ،ومؤسس حركة
التوحيد اإلس�لام��ي ال��راح��ل الشيخ سعيد
شعبان.
قاعة املهرجانات في معرض رشيد كرامي
ّ
الدولي كان نحو نصفها فارغًا ،رغم أنها

ّ
ب��ال �ك��اد ت��ت �س��ع ل�ن�ح��و أل �ف��ي ش �خ��ص ،رغ��م
َ
مركزية الراحلني املحتفى بهما في العالم
اإلس�لام��ي في عاصمة الشمال .وق��د طرح
ال �ع��دد ال�ض�ئ�ي��ل أس�ئ�ل��ة ع��دي��دة ع��ن أس�ب��اب
التراجع الشعبي للجبهة ،وهي التي حاولت
تصوير نفسها منذ تأسيسها ،قبل أكثر
من خمس سنوات ،على أنها الجهة الوحيدة
القادرة على سحب البساط من تحت قدمي
تيار املستقبل في الشارع اإلسالمي.
ك� ��ان ُي �م �ك��ن ه� ��ذا امل� �ه ��رج ��ان ال �ش �ع �ب��ي أن
يمثل ح��دث��ًا ف��ي ط��راب�ل��س ،ل��و أق�ي��م ف��ي عز
س� �ن ��وات االح � �ت� ��دام ب �ع��د اغ �ت �ي��ال ال��رئ �ي��س
رف �ي��ق ال �ح��ري��ري ،ذل ��ك أن ط��راب �ل��س بقيت
ق��راب��ة خ�م��س س �ن��وات ب�ع��د ذل ��ك ت ��دور في
فلك سياسي واح��د ،ول��م يكن فيها صوت
يعلو ف��وق ص��وت املستقبل إال ن��ادرًا .غير
أن أج ��واء ط��راب�ل��س تغيرت منذ نحو سنة
ع �ل��ى ن �ح��و واس � ��ع ،إذ إن ن �ف��وذ امل�س�ت�ق�ب��ل

فيها ل��م يعد كما ك��ان عليه ،وخ��اص��ة بعد
خ��روج��ه م��ن السلطة عقب تأليف الرئيس
ن�ج�ي��ب م�ي�ق��ات��ي ح �ك��وم �ت��ه .وق ��د ت ��رك ذل��ك
ال�ت��راج��ع انطباعًا ب��أن الجبهة ستنزل إلى
الساحة بقوة لسببني :األول لتثبت فعالية
حضورها وص� ّ�ح��ة رهاناتها ،والثاني كي
تعطي حكومة ميقاتي غ�ط� ً�اء إضافيًا في
الشارع ّ
السني.
أم ��س ،ل��م ي�ح�ص��ل ه��ذا وال ذاك ،ب��ل أثبتت
الجبهة أنها منذ رحيل مؤسسها الشيخ
فتحي ي�ك��ن ،منذ ق��راب��ة س�ن��ة ،ب��ات��ت تشبه
جسدًا بال رأس.
وك ��ان امل�ه��رج��ان ق��د اس�ت�ه��ل بكلمة ألقاها
ع �ض��و ال �ج �ب �ه��ة ون� �ج ��ل م��ؤس �س �ه��ا س��ال��م
َ
فتحي ي�ك��ن ،رأى فيها أن ال��راح��ل�ين «نقال
ّ
ال� �ح ��رك ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �س ��ن �ي ��ة م� ��ن م��وق��ع
امل��واج�ه��ة م��ع ك��ل ال�ن�ظ��ام ال�ع��رب��ي ال��رس�م��ي،
إل ��ى امل��وق��ع ال� ��ذي ت �ك��ون ف �ي��ه ه ��ذه ال�ح��رك��ة

وبعض النظام العربي في مواجهة إسرائيل
وأميركا ،ومشاريعهما في املنطقة».
أم ��ا ع �ض��و ال�ج�ب�ه��ة واألم �ي��ن ال �ع��ام ل�ح��رك��ة
التوحيد اإلس�لام��ي ،الشيخ ب�لال شعبان،
فرأى أن جبهة العمل اإلسالمي هي «اإلطار
الجامع للقوى والجمعيات والشخصيات
اإلس�لام �ي��ة ،ل�ت�ت�ف��اع��ل ف��ي م��ا بينها لتنتج
ح��رك��ة إس�لام�ي��ة ج��ام�ع��ة تنطلق م��ن لبنان
واإلقليم العربي إلى اإلطار الدولي األرحب».
بدوره ،أكد رئيس حركة التوحيد اإلسالمي
ـــــ مجلس القيادة الشيخ هاشم منقارة ،أن
ط��راب �ل��س ال �ت��ي أن �ج �ب��ت ال��راح �ل�ي�ن ش�ع�ب��ان
وي �ك��ن وال��رئ �ي��س ال�ش�ه�ي��د رش �ي��د ك��رام��ي،
«سيكون خيارها الدائم الوحدة بني أطياف
ه��ذا ال��وط��ن ك��اف��ة ،وال��وق��وف بحسم وع��زم
إلى جانب املقاومني واملجاهدين واملرابطني
على ثغور فلسطني ،املدافعني عن الحقوق
املغتصبة لألمة».

