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تقرير

ّ
سينودس المطارنة الموارنة :مشاكل «الرعاة» ال الرعية
تبدأ غدًا خلوة السينودس
السنوية للمطارنة الموارنة.
لن تكون مشاكل ّ
الرعية
الشغل الشاغل لـ «الرعاة»،
وإنما كيفية احتفاظ كل
منهم بموقعه تحت
عباءة «الراعي» الكبير
غسان سعود

وانـتـقــدوا كــامــا لطاملا رددوه هــم في
مجالسهم ،لـكــن فــي عــرفـهــم ال بــد من
«كـتـمــانــه» ،بحسب مــا تـقــول املـصــادر
التي تؤكد أن «التيار يحسبها جيدًا،
ويفكر فيها استراتيجيًا .لــذا سيظل
ّ
يعبر عن فخره بعالقته بالسعودية،
ويدافع عن سياساتها».

ي ـس ـت ـع ــد امل ـ ـطـ ــارنـ ــة املـ ـ ــوارنـ ـ ــة ل ـخ ـلــوة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــودس الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـب ــدأ
غـ ـدًا ال ـث ــاث ــاء ،وع ـلــى جـ ــدول أعـمــالـهــا
ب ـن ــد واح ـ ـ ــد ،يـتـبـعـهــا ب ـع ــد أس ـبــوعــن
سينودس للمطارنة الكاثوليك الذين
ل ــم ي ـس ـت ـجــب ب ـطــريــرك ـهــم ب ـع ــد لـطـلــب
ال ـفــات ـي ـكــان م ـنــه االس ـت ـق ــال ــة .وتــوضــع
بعدهما انتخابات الرهبنة اللبنانية
(الكسليك) على نار حامية.
يبدأ السينودس املــارونــي في بكركي
بخلوة روحية يلقي عظاتها الرئيس
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء امل ــرسـ ـل ــن
الـلـبـنــانـيــن األب مــالــك ب ــو طــانـيــوس،
وتستمر حتى يوم السبت .أما االثنني،
ف ـي ـبــدأ امل ـج ـمــع اإلداري الـ ــذي ي ــرى أن
أوض ـ ــاع ال ـب ـطــريــرك ـيــة اإلداريـ ـ ـ ــة بــألــف
خير ،فال يرد على جدول أعماله سوى
ب ـن ــد واحـ ـ ــد ي ـت ـع ـلــق ب ــان ـت ـخ ــاب خـلــف
ل ـل ـنــائــب ال ـب ـطــريــركــي املـ ـط ــران بــولــس
صـ ـي ــاح ،بـحـكــم ب ـلــوغــه س ــن ال ـت ـقــاعــد.
وكان البطريرك بشارة الراعي قد طرح
ع ـشــرة أس ـم ــاء ،مــن بـيـنـهــا األب سليم
صـفـيــر واملــون ـس ـن ـيــور جـ ــوزف فـخــري
واألب جـ ـ ــوزف نـ ـف ــاع واألب أنـ ـط ــوان
عوكر .لكن ال أحد ـ ـ غير الراعي ـ ـ يعلم
م ــن ي ــري ــد ال ــراع ــي نــائ ـبــا لـ ــه .ع ـل ـمــا أن
انتخاب صياح حصل بموجب اتفاق
عـقــده املـطــارنــة قبيل انـتـخــاب الــراعــي
ب ـطــريــركــا ي ـق ــوم ع ـلــى ان ـت ـخ ــاب راع ــي
أبرشية جبيل سابقًا بطريركًا وصياح
نائبًا لــه .إال أن األخـيــر لــم يستفد من
هــامــش الـقــوة ال ــذي منحه املـطــارنــة له
حني انتخبوه بهذه الطريقة ،وهو ما
يدفع بعض املطارنة إلــى التفكير في
وج ــوب اق ـتــراح وضــع تحديد وظيفي
لـلـنــائــب الـبـطــريــركــي ،فــا يـكــون أشبه
ّ
بمطران على مكة كما كانت األمور في
عهد صياح .علمًا أن في بكركي اليوم

ن ـمــوذجــن م ــن ال ـن ــواب الـبـطــريــركـيــن:
األول ديناميكي يتمتع بحماسة كبيرة
ّ
يكل من البحث ّ
عما يمكن أن يفعله
وال
هو املطران بولس عبد الساتر (مواليد
أي ـ ـلـ ــول  )1962الـ ـ ــذي خـ ـل ــف املـ ـط ــران
جــوزف معوض بعد انتخابه مطرانًا
ألب ــرشـ ـي ــة زحـ ـل ــة ق ـب ــل ب ـض ـعــة أش ـه ــر.
والثاني لم يحقق ما كان مرجوًا منه،
هو املطران حنا علوان الــذي ينصحه
املقربون منه بالعودة إلى روما بعدما
أفقدته بيروت الهالة التي كان محاطًا
ب ـه ــا ح ــن كـ ــان ف ــي روم ـ ـ ــا ،خـصــوصــا
أنـ ـ ــه املـ ـ ـع ـ ــاون ال ـب ـط ــري ــرك ــي ل ـل ـش ــؤون
القانونية ،فيما لم تكن الشكاوى من
املحاكم الروحية علنية كما هي اليوم.
أم ــا «خ ـ ــارج جـ ــدول األعـ ـم ــال» ،فـهـنــاك
ب ـنــود كـثـيــرة يـفـتــرض أن تـحـضــر في
اجـتـمــاع امل ـطــارنــة ،ال عــاقــة للقضايا
االجتماعية واملعيشية واالقتصادية
بها:
أولها ،ملف راعي أبرشية صيدا املطران
الياس نصار الذي ال يزال «ال معلق وال
مطلق» ،على ّ
حد وصف أحد املطارنة،
بحكم ال ـخــوف مــن قـلــب نـصــار طــاولــة
املجمع على الجميع وكشف ما يقول
إنــه يـعــرفــه .وتشير امل ـصــادر الكنسية
إل ــى أن تـعـيــن راع ــي أبــرش ـيــة بـيــروت
املطران بولس مطر زائرًا على أبرشية
صيدا أخيرًا سبقته عدة تدابير من هذا
النوع ،وهو ال يمثل أبدًا قرارًا بطريركًا
ّ
جديًا .فالجدية تقتضي إقالة نصار أو
االعـتــذار منه ومعاقبة كــل مــن يهينه،
ســواء داخــل أبرشيته أو خارجها .مع
العلم أن املحكمة التي شكلتها بكركي
عام  2013برئاسة املطران حنا علوان،
خـلـصــت فــي ح ــزي ــران  2014إل ــى طلب
إج ــراء مصالحة بــن نـصــار والكهنة،
وإلـغــاء املـشــاريــع السكنية التي كانت
ت ـش ـي ــد ب ـ ــإش ـ ــراف املـ ـط ــرانـ ـي ــة ل ــوج ــود
ش ـ ـكـ ــوك بـ ـش ــأنـ ـه ــا ،وعـ ـ ـ ــزل س ـك ــرت ـي ــرة
املـ ـط ــران اآلن ـس ــة نــان ـســي الـ ـح ــاج ،لكن
جميع التوصيات لم تنفذ.
ث ــان ـي ـه ــا ،م ـل ــف م ـ ـطـ ــران ب ـ ـيـ ــروت مـنــذ
عـ ـ ــام  1991ب ــول ــس مـ ـط ــر الـ ـ ــذي م ــدد
لـ ــه ب ـع ــد ت ـ ـجـ ــاوزه الـ ـس ــن ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وي ـن ـت ـظــر أن ي ـم ــدد ل ــه م ــرة ثــان ـيــة في
ظــل تجنب الــراعــي فـتــح ب ــاب املشاكل
الـتــي سيثيرها ال ـصــراع على خالفته
باعتبار أبرشيته األكبر واألثرى .وهو
ما سيحول أيضًا وأيضًا دون ضخ دم
جــديــد وتوفير الديناميكية املطلوبة
بحجة االسـتـقــرار دائـمــا والخشية من
املواجهة.

ثـ ــال ـ ـث ـ ـهـ ــا ،أزمـ ـ ـ ـ ــة أبـ ــرش ـ ـيـ ــة طـ ــرطـ ــوس
الـ ــاذق ـ ـيـ ــة بـ ـع ــد الـ ـفـ ـش ــل الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
معالجة الخلل فيها ،وتغيير مطرانني
ّ
الكسرواني
فــي عــامــن ،إال أن املـطــران
ّ
األخير أنطوان شبير ،ال يكن ودًا كبيرًا
ّ
السوري من جهة ،ولم يستطع
للنظام
محاصرة الخالفات داخل أبرشيته من
جهة أخرى.
رابعها ،أزمة كندا التي تواجه مطرانها
ب ــول م ـ ــروان تــابــت م ـشــاكــل وش ـكــاوى
متعددة.
فــي ظــل إجـمــاع املتابعني للسينودس
الـ ـح ــال ــي عـ ـل ــى أن مـ ـش ــاك ــل املـ ـط ــارن ــة
الـخــاصــة تشغلهم عــن كــل ش ــيء آخــر،
ال يتمحور ّ
الهم اليوم حــول إنجازات
سكنية أو تــربــويــة أو اجـتـمــاعـيــة ،بل
ي ـكــاد يـنـحـصــر ف ــي ح ـفــاظ ك ــل مـطــران
على موقعه ،في ظل تفاقم االعتراضات
الشعبية واالستخدام املستجد الكبير

مطارنة يفكرون
في اقتراح وضع
«توصيف وظيفي»
للنائب البطريركي

ملواقع التواصل االجتماعي في كشف
مــا ك ــان م ـس ـتــورًا .وي ـبــدو واض ـحــا في
هذا السياق أن خشية املطارنة من كرة
الثلج تدفعهم إلــى تـجــاوز خالفاتهم
السابقة والتضامن في ما بينهم.
ّ
مجمع املـطــارنــة الـكــاثــولـيــك ،فكان
أمــا
ي ـف ـت ــرض أن ي ـت ـع ــذر انـ ـعـ ـق ــاده بـحـكــم
مقاطعة غالبية املطارنة لبطريركهم
غــريـغــوريــوس الـثــالــث ،إال أن الكرسي
ّ
الرسولي تدخل بقوة لعقد السينودس
ف ــي  19ح ــزي ــران ف ــي ع ــن ت ـ ــراز .وك ــان
ينتظر حضور رئيس مجمع الكنائس
ال ـشــرق ـيــة ف ــي ال ـفــات ـي ـكــان ال ـكــاردي ـنــال
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو س ـ ــان ـ ــدري ب ـن ـف ـس ــه ،لـكـنــه
ع ــدل ك ـمــا ي ـب ــدو ع ــن ال ـح ـضــور بحكم
وصول رسالة منه تتضمن توجيهاته
املـبــاشــرة .وفــي ظــل الخالفات الكثيرة
بني أعضاء املجمع ،ينتظر أن تعصف
املـ ـلـ ـف ــات امل ــالـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ــأع ـم ــال
ه ــذا املـجـمــع .ول ــم يكشف بـعــد إن كــان
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ي ـت ـج ــه إلـ ـ ــى االس ـت ـج ــاب ــة
لـطـلـبــات الـفــاتـيـكــان امل ـت ـع ــددة ،فيقدم
اسـتـقــالـتــه أخ ـي ـرًا .وه ـنــاك أزم ــة كبيرة
تتعلق بــأحــد امل ـطــارنــة ال ــذي نـقــل من
مقر البطريركية في الربوة إلى إحدى
األب ــرش ـيــات ،فانتقلت مـعــه الـشـكــاوى
وتفاقمت .وفي حال ُ
تواصل اجتماعات
املجمع ،ينتظر انتخاب نائب بطريركي
جديد ،إضافة إلى مطران على أبرشية
فـنــزويــا ومتروبوليت لـبـيــروت خلفًا
لكيريلوس بسترس الذي تجاوز السن
القانونية.

ال أحد غير الراعي يعلم من يريد الراعي نائبًا له (مروان بوحيدر)

تقرير

الحسيني« :بدنا نحاسب» بالنسبية
ُ
ف ــي امل ـب ــدأ ،ل ــو طـ ّـب ــق ال ـن ـظــام النسبي
ع ـل ــى ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة،
لكان مــن املمكن للمجتمع املــدنــي في
ب ـيــروت أو الئـحــة «ب ـيــروت مدينتي»
ً
مثال أن تخرق الئحة السلطة وتتربع
على ما ال يقل عن  9مقاعد من أصل
 24يشكلون املجلس البلدي لبيروت.
اال أن اإلبـقــاء على الـقــانــون بصيغته
الحالية حــرم هــؤالء مــن املشاركة في
قرارات العاصمة ،وسيحرمهم في أي
اسـتـحـقــاق مقبل بـلــدي أو نـيــابــي من
تمثيل شريحة وازنة من أهل بيروت.
رغــم ذلــك ،لــم ُيـبـ ِـد ناشطو الحملة أي
اهتمام بمؤتمر «الحراك البلدي 2016
نـحــو اس ـت ـعــادة الـشــرعـيــة الـشـعـبـيــة»
ال ــذي نظمته حملة «بــدنــا نحاسب»
أمــس في فندق الـكــومــودور ـ ـ الحمرا.
والـ ـسـ ـب ــب :ان ـش ـغــال ـهــم ب ـن ـش ــاط آخ ــر،
فيما ّلبى الدعوة كل من غادة اليافي
عن «مواطنون ومواطنات في دولة»،

ودي ــع األسـمــر عــن «طلعت ريحتكم»،
وغيرهما من الناشطني في جمعيات
مــدن ـيــة ،إضــافــة ال ــى أع ـضــاء الـلــوائــح
التي حملت عنوان «املجتمع املدني»
ف ــي االس ـت ـح ـقــاق ال ـب ـلــدي اآلخ ـي ــر في
بــرجــا وب ــرج الـبــراجـنــة وبــدنــايــل .الــى
جــانــب ه ــؤالء ،حضر النائب السابق
نـجــاح واكـيــم ،الــوزيــر الـســابــق عصام
نـ ـعـ ـم ــان وال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ص ــاح
الحركة ،وكانت كلمة لرئيس مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ال ـس ــاب ــق ح ـس ــن الـحـسـيـنــي
حول «أهمية املقاومة املدنية من جهة
والتمثيل النسبي من جهة ثانية ،من
أج ــل «ظ ـه ــور الـشـعــب الـ ــذي ل ــه الـحــق
ف ــي أن ي ـقــرر مـ ــاذا يــريــد م ــن األنـظـمــة
واملؤسسات» .ورأى أن «النسبية في
التمثيل النيابي هذا مكانها ،والهدف
ال ي ـت ـح ـقــق إال ع ـب ــر ال ـ ـقـ ــرار الـشـعـبــي
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب أن تـ ـنـ ـج ــزه ال ـه ـي ـئ ــات
بمبادرة ذاتية تسبق ما يحضر لها

مــن تـشــويــه ق ــراره ــا مــن خ ــال قــانــون
يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـهــا ف ـ ــرض ـ ــا» .ف ـم ــن دون
النظام النسبي «ال يوجد تمثيل عادل
أو غير عادل ،بل هناك إقصاء الشعب
ع ــن ال ـح ـضــور ف ــي مــؤس ـســات الـحـكــم
والـ ـسـ ـي ــادة واس ـت ـح ـض ــار امل ـن ـظ ـمــات
الـطــائـفـيــة نـفـسـهــا بـنـفـسـهــا لتقسيم
اللبنانيني» .أما خالفات املجموعات
امل ــدنـ ـي ــة ،ف ـح ـض ــرت أيـ ـض ــا ف ــي كـلـمــة
الـحـسـيـنــي ،فـشـ ّـبـهـهــا بـمـثـيــاتـهــا في
الـ ـق ــوى ال ـط ــائ ـف ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي مــن
نزعات تزعم ووصاية .وهو ما يعيق
عملها ومواجهتها «لشبكة املنظمات
الطائفية الـتــي تستولي على أدوات
ال ـح ـكــم املــدن ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة» .لــذلــك،
من الـضــروري ،بحسب الحسيني ،أن
ّ
تكون األولوية لحل تلك األزمة وإنقاذ
مشروعها املدني.
من جهتها ،أعادت إلهام مباركة التي
ألـقــت كلمة «بــدنــا نـحــاســب» التذكير

ب ـ ـبـ ــدايـ ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات
وان ـ ـت ـ ـفـ ــاض الـ ـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ف ـ ــي وج ــه
ال ـس ـل ـط ــة ،م ـش ـي ــرة ال ـ ــى أن «ال ـ ـحـ ــراك
ّ
ك ــل ــه هـ ــو املـ ـق ــدم ــة األول ـ ـ ـ ــى لـلـتـغـيـيــر
ال ـج ــذري ال ــذي لــن يتحقق إال بــإقــرار
قـ ــانـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب ج ــدي ــد ق ــائ ــم عـلــى
ال ـن ـس ـبـ ّـيــة وامل ــواطـ ـن ــة الـ ـت ــام ــة» .وإذا
كانت االنتخابات البلدية قد أظهرت
ب ـن ـت ــائ ـج ـه ــا أن ـ ـهـ ــا ب ـ ــداي ـ ــة االن ـ ـقـ ــاب
الشرعي والطبيعي للحراك الشعب،
ي ـب ـقــى الـ ـق ــان ــون ال ــوس ـي ـل ــة ال ــوح ـي ــدة
«لتمثيل أكـثــر دق ــة ،فيصبح املجلس
ال ـن ـي ــاب ــي أكـ ـث ــر ت ـع ـب ـي ـرًا عـ ــن اإلرادة
ال ـش ـع ـب ـيــة ض ــد م ـت ـ ّ
ـزع ـم ــي ال ـط ــوائ ــف
ً
واملذاهب والعائالت» .بناء على ذلك،
س ـت ـكــون ال ـن ـس ـب ـيــة م ـح ــور وبــوص ـلــة
ت ـحــرك «ب ــدن ــا ن ـحــاســب» ف ــي املــرحـلــة
املقبلة .والنسبية في االنتخابات «ال
تعني إع ــادة تــوزيــع املـقــاعــد فحسب،
ب ــل أي ـض ــا ص ـيــانــة اإلرادة الـشـعـبـ ّـيــة

بـحـيــث يـصـبــح م ــن ال ـص ـعــب الـتــأثـيــر
عليها بوسائل الغش املعهودة .وهو
ما يعزز مبدأ املحاسبة».
تخلل املؤتمر شـهــادات من مرشحني
عـ ـل ــى لـ ــوائـ ــح خ ــاض ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
البلدية واالختيارية فــي وجــه لوائح
األح ـ ــزاب والـسـلـطــة ،وق ــد تمكنت من
تحقيق نـتــائــج كــانــت لتوصلها الــى
املـ ـج ــال ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ــي ظـ ــل ق ــان ــون
يــراعــي التمثيل النسبي .لذلك أجمع
امل ــرشـ ـح ــون ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة اع ـت ـم ــاده
فــي أي انتخابات مقبلة ،فيما توجه
املـ ــرشـ ــح ح ـس ــن س ـل ـي ـم ــان ،مـ ــن ب ـلــدة
بــدنــايــل الـبـقــاعـيــة ،بــرســالــة الــى وزيــر
الداخلية نـهــاد املـشـنــوق طالبه فيها
ب ـ ــ»إل ـ ـغـ ــاء االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ب ــدن ــاي ــل
وإع ــادتـ ـه ــا بـ ـن ـ ً
ـاء ل ـل ـط ـع ــون امل ـق ــدم ــة،
نظرًا ملا شاب العملية االنتخابية من
تزوير».
(األخبار)

