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سياسة
على الغالف

«حكم» الراعي 5 :سنوات ِعجاف

حين ّ
قرر الكرسي الرسولي الطلب من البطريرك نصرالله صفير التقاعد وإجراء الالزم النتخاب بشارة الراعي بطريركًا ،كانت
ثمة نية لتنظيم البيت الكاثوليكي في الشرق ومكافحة الفساد والدفع في اتجاه لعب الكنيسة دورًا حيويًا في تثبيت
المسيحيين في أرضهم واحتضان المهجرين .إال أن ما حصل في السنوات الخمس الماضية ّ
يخيب اآلمال .هي خمس
«عجاف»
سنوات ِ
غسان سعود
في عهد البطريرك نصرالله صفير،
لـ ـ ــم يـ ــرت ـ ـفـ ــع صـ ـ ـ ــوت م ـ ـ ـطـ ـ ــران واحـ ـ ــد
ي ـس ـجــل م ــاح ـظ ــة اع ـت ــراض ـي ــة عـلــى
رأس الكنيسة املارونية ،رغم املآخذ
الكثيرة .لــم يكن أمــام األسـقــف الــذي
ّ ً
مسجال
راسل الكرسي الرسولي مرة،
بعض املالحظات على صفير ،سوى
عزل نفسه بنفسه في دير بعيد .أما
الـيــوم ،فيتقاسم املطارنة غــي نجيم
وس ـل ـي ــم نـ ـص ــار وأنـ ـ ـط ـ ــوان عـ ـن ــداري
ومنير خيرالله قول ما لم يقله أحد
لبطريرك مــن قبل ،مــن حيث الجرأة
وال ـصــراحــة .كــذلــك علمت «األخ ـبــار»
أن  4م ـط ــارن ــة ب ـع ـث ــوا ب ــرس ــال ــة إل ــى
الـ ـ ـك ـ ــرس ـ ــي الـ ـ ــرسـ ـ ــولـ ـ ــي ،ض ـ ّـمـ ـن ــوه ــا
مــاح ـظــات ـهــم ع ـل ــى أداء ال ـب ـطــريــرك
ب ـشــارة ال ــراع ــي .وأخ ـي ـرًا كـتــب راعــي
أبرشية صيدا املـطــران سليم نصار

وصلت إلى روما  3رسائل
من  15مطرانًا يشكون فيها أداء
البطريرك الراعي
ّ
رس ــال ــة م ــن  5ص ـف ـح ــات ف ــن ــد فـيـهــا
مــآخــذه بلغة فرنسية بليغة .وقبل
هــذه وتلك ،وصلت إلــى رومــا رسالة
من  10مطارنة موارنة ،يشكون فيها
رأس كنيستهم.
أمام هذا كله ،كان الفتًا إقدام الراعي
فــي عظته األخ ـيــرة ،ملناسبة مــرور 5
سنوات على تعيينه بطريركًا ،على
االعتذار عالنية من املطارنة «عن كل
تـقـصـيــر أو إسـ ــاءة م ـبــاشــرة أو غير
مباشرة صدرت عنه».
وف ــي ع ـهــد صـفـيــر أي ـض ــا ،ك ــان سـ ّـيــد
ال ـصــرح مـنـحــازًا إل ــى فــريــق سياسي
ضــد آخ ــر ،ولــم تكن السلطة تتوانى
ع ــن تــرك ـيــب مـخـتـلــف أن ـ ــواع املـلـفــات
لـ ـخـ ـص ــومـ ـه ــا .ل ـ ـكـ ــن لـ ـ ــم تـ ـ ـخ ـ ــرج ّ
أي

الراعي ّ
عدد زياراته ضمن إنجازاته (هيثم الموسوي)

ان ـت ـقــادات جــديــة لـلـبـطــريــرك .أم ــا في
السنوات الخمس األخـيــرة ،فال يكاد
ي ـمــر أسـ ـب ــوع م ــن دون فـضـيـحــة في
مؤسسات وجمعيات كنسية .الهالة
البطريركية لم تكسر في عهد صفير
رغم كل شيء ،فيما يقشعر البدن ملا
يـحـكــى فــي بـعــض الـبـيــوت املتاخمة
ّ
البطريركي هذه األيام ،علمًا
للصرح
بأن الراعي ُ
«عـ ّـن» بطريركًا ملعالجة
ال ـخ ـل ــل فـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـك ـن ـس ـ ّـي ــة،
ان ـط ــاق ــا م ــن ب ـك ــرك ــي ،ف ـي ـمــا أص ـبــح
الخلل في بكركي اآلن .فلم يعد أحد
يـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن إدارة الـ ــوقـ ــف وغـ ــاء
التعليم واالستشفاء في املؤسسات
ال ـتــاب ـعــة لـلـكـنـيـســة وم ــوق ــف بـكــركــي
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،إن ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـح ــدث ــون عــن

بكركي .واملتحدثون ليسوا متآمرين
على الكنيسة أو خصومًا سياسيني،
بل أبناء الرعية أنفسهم.
يـ ـق ــول أحـ ـ ـ ُـد امل ـ ـطـ ــارنـ ــة إن ال ـك ــرس ــي
تخم» من جمع الشهادات
الرسولي «أ ِ
وس ـ ـمـ ــاع وج ـ ـهـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر ،وت ـك ـف ـيــه
املقارنة بني سجل ال ــزوار للبطريرك
املـ ـتـ ـق ــاع ــد وسـ ـ ـج ـ ــل زوار الـ ـ ــراعـ ـ ــي،
واملـقــارنــة بــن مــن حـ ّـجــوا إلــى بكركي
فــي آخ ــر عـيــد فـصــح ك ــان صفير فيه
ع ـلــى رأس الـكـنـيـســة ،وامل ـص ـلــن في
الصرح في العيد األخير .وبالتالي،
ً
هـ ـن ــاك أوال أزم ـ ـ ــة فـ ــي نـ ـظ ــرة أبـ ـن ــاء
ّ
ال ــرعـ ـي ــة إلـ ـ ــى سـ ــيـ ــد ال ـ ـصـ ــرح داخـ ــل
م ـج ـم ــع امل ـ ـطـ ــارنـ ــة وخـ ـ ــارجـ ـ ــه .وه ــي
أزمــة تؤثر في مهمته املفترضة .أما

األزمـ ـ ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـثــان ـيــة فتتعلق
ب ــال ـت ـع ـي ـي ـن ــات الـ ـت ــي ب ــاش ــره ــا ف ــور
وص ــول ــه .فــأســاس اإلصـ ــاح اإلداري
املوعود كان يفترض أن يكون املطران
ج ــوزف م ـعــوض ال ــذي عـ ّـيـنــه الــراعــي
نــائـبــا بـطــريــركـيــا لـلـشــؤون اإلداري ـ ــة.
إال أن مـ ـع ــوض ع ـج ــز خ ـ ــال عــامــن
عــن الـتـقــدم خـطــوة إلــى األم ــام ،وبــات
أش ـبــه بـسـجــن ف ــي اإلق ــام ــة الـجـبــريــة
حتى شغر الكرسي األول في أبرشية
زح ـل ــة ،فــوجــدهــا مـنــاسـبــة للخالص
مــن «معاونة البطريرك فــي الشؤون
اإلداري ـ ــة» .ويـشـيــر أح ــد املـطــارنــة في
هذا السياق إلى أن البطريرك يتعامل
مع إنشاء األمانة العامة للبطريركية
ووض ــع أنظمة داخـلـيــة للمؤسسات

الكنسية باعتبارها إن ـجــازات ،فيما
نسخ النصوص القانونية وتعديلها
ً
قليال لتتناغم مع القوانني اللبنانية
فـ ـ ــي غ ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــول ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـحـ ــدي
يـكـمــن ف ــي تـنـفـيــذهــا واالل ـ ـتـ ــزام بـهــا.
والـتـعـيــن الـثــانــي مــن حـيــث األهمية
ه ــو ال ـن ــائ ــب ال ـب ـط ــري ــرك ــي ل ـل ـشــؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة واملـ ـح ــاك ــم امل ـ ـطـ ــران حـنــا
ّ
ليعي
عـلــوان الــذي أحـضــر مــن رومــا
نائبًا بطريركيًا .إال أن الشكاوى من
املحاكم الروحية بلغت في عهده ما
لم تبلغه يومًا .وبات ال يخلو برنامج
تلفزيوني من محطة شهرية في هذه
املحاكم .ورغــم املساعي الفاتيكانية
لـلـتـحــديــث وإيـ ـق ــاف ال ـف ـس ــاد الـعــابــر
للبلدان في ملف املحاكم الروحية ،لم

تقرير

ّ
بري :الحوار أبقى اللبنانيين في األمان
القاهرة ـ نقوال ناصيف

(هيثم
الموسوي)

واجه اليوم االخير من مؤتمر االتحاد
ال ـب ــرمل ــان ــي ال ـع ــرب ــي مـ ـخ ــاض ال ـب ـيــان
ال ـخ ـتــامــي ح ـي ــال امل ــوق ــف م ــن اي ـ ــران،
م ــا ت ـس ـبــب ب ـت ــأخ ـي ــر صـ ـ ـ ــدوره ق ــراب ــة
ســاعـتــن ،بعد اجـتـمــاع طــويــل للجنة
السياسية املكلفة وضعه ،بدأ صباحا
اس ـت ـك ـم ــاال مل ـن ــاق ـش ــات ط ــوي ـل ــة م ـســاء
االحد.
وأث ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـفـ ـق ــرة امل ـت ـص ـل ــة ب ـمــوقــف
االت ـحــاد الـبــرملــانــي الـعــربــي مــن اي ــران
تناقضًا بني آراء املجتمعني :البحرين
رأس حربة التشدد والتصلب دعمتها
ق ـط ــر واالم ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
فيما الكويت وعـمــان عملتا كعنصر
مهدىء يريد التعامل بواقعية مع تلك
الفقرة ،ووجــد لبنان ـ ـ عضو اللجنة
ال ـس ـيــاس ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ان م ــن غ ـي ــر امل ـنــاســب
مـقــاربــة الـعــاقــة مــع اي ــران عـلــى نحو

ط ــرح ـه ــا ،وقـ ــد اري ـ ــد ل ـه ــذا امل ــوق ــف ان
يـكــون مطابقا ملــواقــف حـكــومــات تلك
ال ـب ـل ــدان ب ــادان ــة اي ـ ــران لـتــدخـلـهــا في
شؤون الدول العربية.
ف ـ ــي ح ـص ـي ـل ــة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات ،والـ ـ ـ ــدور
االي ـجــابــي الـ ــذي ُ اضـطـلـعــت ب ــه مصر
ك ـ ـحـ ــل وسـ ـ ـ ـ ــط ،خـ ـ ـف ـ ــض ال ـ ـس ـ ـقـ ــف مــن
«االدانــة» الى «املناشدة» بعد سلسلة
م ـ ـشـ ــاورات اجـ ــراهـ ــا رئ ـي ــس االت ـح ــاد
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه ب ــري
مــع رؤس ــاء وف ــود تـلــك الـ ــدول ،ناهيك
بسحب ذرائــع اشتباكات مماثلة من
خالل الغاء فقرات من البيان الختامي
تتناول نزاعات دول املغرب العربي.
ان ـ ـت ـ ـهـ ــى امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف م ـ ـ ــن اي ـ ـ ـ ـ ـ ــران الـ ــى
«م ـن ــاش ــدت ـه ــا ودع ــوتـ ـه ــا ال ـ ــى ع ــدم
ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ف ـ ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
ل ـب ـعــض ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة واحـ ـت ــرام
عالقات حسن الجوار ،والتوجه الى
ال ـحــوار فــي حــل الـقـضــايــا الخالفية

دعما الستقرار املنطقة».
وبدا الفتا الغياب التام للسعودية عن
اعـمــال املــؤتـمــر رغــم تأكيدها عشيته
مـشــاركـتـهــا ،اال ان تغيبها لــم يقترن
ب ــاعـ ـت ــذار او تـ ـب ــري ــر ،س ـ ــوى اع ـت ـق ــاد
املـ ـش ــارك ــن اآلخـ ــريـ ــن انـ ــه رب ـم ــا نـجــم
ع ــن وجـ ــود امل ـلــك س ـل ـمــان ،ف ــي الــوقــت
نفسه ،في العاصمة املصرية ومواكبة
البرملانيني السعوديني اياه.
وك ــان للبنان ايـضــا تحفظ عــن ادراج
بند ايران في الجزء املرتبط باالرهاب،
مــا عنى التعامل معها على انـهــا في
صلب هذا االرهاب ،بعدما افرد البيان
الختامي عددا وافرا من الفقرات اكدت
مـحــاربـتــه واق ـتــرحــت آل ـيــات املــواجـهــة
ع ـلــى اك ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد .ان ـت ـهــى االم ــر
بــوضــع ف ـقــرة ايـ ــران ف ــي ج ــزء مستقل
تناول العالقات العربية ـ ـ االيرانية.
ارفـ ـ ـ ــض امل ــؤتـ ـم ــر ف ـ ــي يـ ــومـ ــه ال ـث ــان ــي
برئاسة بري على بيان ختامي تبنى

امل ــوق ــف امل ـص ــري الـ ــذي اع ـلــن ع ـنــه في
االفتتاح االحد حيال الحرب السورية،
بتأكيد «وح ــدة ســوريــا أرضــا وشعبًا
ورف ــض اي ط ــروح ــات ع ــن فـيــديــرالـيــة
او غيرها مــن أشـكــال التقسيم ،ودعــم
الحوار الجاري بني املكونات السورية
ً
تـ ــوصـ ــا ال ـ ــى حـ ـل ــول س ـي ــاس ـي ــة ب ـنــاء
على قــرارات مجلس األمــن وتفاهمات
دولية» .وجدد التأكيد ان «ال سالم وال
استقرار فــي الـشــرق األوس ــط مــن دون
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
على أساس قرارات الشرعية الدولية».
ام ــا حـصــة لـبـنــان فتبني اق ـتــراح بــري
ب ـت ـعــزيــز الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة ال ـبــرملــان ـيــة
و»تشجيع الحوار بني األقطار العربية
وامل ـك ــون ــات الــداخ ـل ـيــة لـكــل بـلــد عــربــي
ً
تــوصــا الــى حـلــول املـشـكــات القائمة
والـصــراعــات الــداخـلـيــة» .وهــي الفقرة
الـ ـت ــي ت ـن ــاول ـه ــا ب ـ ــري ب ــاس ـه ــاب ام ــام
املــؤتـمــر فــي كلمته االح ــد .كــذلــك اورد

