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مجتمع وإقتصاد
ّ
مجددًا ،نحن أمام حالة يتغاضى فيها القضاء عن «جرم مشهود» ،ويستنكف عن القيام بواجباتهّ ،
عدل
بحجة أن
من ارتكب الجرم هو فوق القانون ،هو يمثل سلطة أعلى بكثير .بطل ّ
المرة ،هو كاهن ّ
القصة ،هذه ّ
رعية «مار
الياس» في «خربة قنفار» ،األب طوني فحل ،الذي اعتلى «مذبح الكنيسة» يوم «الجمعة العظيمة» ،ووجه
ّ
العامة للتعاونيات ،غلوريا أبو زيد ،ألنها ــ بحسب مزاعمه ــ أوقفت مشروعًا سكنيًا
تهديدات علنية إلى المديرة
مناسبة آالم المسيح ،لكسو الصورة بتراجيديا مضاعفة،
للمطران عصام درويش .استغل «الفحل» المناسبة،
ّ
وإسقاطها على ما يعانيه مسيحيو األطراف من «آالم» تتمثل بالتهميش والتهجير

رجال دين ِّفوق القانون:
الفحل يهدد والقضاء ساكت
فيفيان عقيقي
نحن في عــام  ،2017لكن ما زال هناك
رج ـ ـ ـ ــال دي ـ ـ ــن يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــرون
ال ــوسـ ـط ــى ،ت ـل ــك ال ـح ـق ـبــة ال ـت ــي كــانــت
شــاهــدة على استعباد القائمني على
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـك ـن ـسـ ّـيــة ل ـل ــرع ــاي ــا ،بــاســم
الـ ـل ــه ،واس ـت ـغ ــال م ــا ل ـهــم م ــن سـلـطــة
ّ
ّ
ومعنوية على العباد لتطويع
روحية
ال ـع ـقــول .مــا ق ــام بــه كــاهــن رع ـيــة «مــار
الياس» للروم امللكيني الكاثوليك في
بلدة «خربة قنفار» في البقاع الغربي،
األب طوني فحل ،مثال على ذلك ،فيما
القضاء اللبناني يمعن في ّ
صم أذنيه،
ّ
نائيًا بنفسه عن التدخل في أي قضية
ّ
ّ
ي ـكــون رج ــل دي ــن أو مــؤس ـســة ديـنــيــة
أحــد أطــرافـهــا ،وكــأن حقوق املواطنني
وسالمتهم وأمنهم في دولة ،ارتضاها
ال ــدسـ ـت ــور م ــدن ـ ّـي ــة ،ال تـ ـن ــدرج ضـمــن
اختصاصه عندما يتعلق االمر برجل
دين.

بالجرم المشهود
فــي  14نـيـســان ال ـحــالــي ،وف ــي خــال
رتبة دفن املسيح بمناسبة «الجمعة
العظيمة» ،استغل األب فحل ،املنبر
ال ـك ـن ـس ــي ل ـت ـه ــدي ــد املـ ــديـ ــرة ال ـع ـ ّ
ـام ــة
ل ـل ـت ـع ــاون ـي ــات فـ ــي وزارة الـ ــزراعـ ــة،
غلوريا أبو زيد ،وكأنه أحد ّ
القوامني
على «محاكم التفتيش» ُفي القرون
الوسطىُ ،ينزل أحكامه املبرمة غير

القابلة للدحض .لم ّ
يتردد فحل بكيل
ّ
جـمـلــة م ــن ال ـع ـب ــارات الـتـحــريـضــيــة،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :ه ـ ـيـ ــدي اإلنـ ـس ــان ــة إس ـم ـهــا
غ ـل ــوري ــا أبـ ــو زي ـ ــد ،وهـ ــي مـسـيـحـ ّـيــة
يمسح إتــرهــا( ،أي ُيمحى أثرها من
الــوجــود) يــا عيب الـشــوم عليها ،عم
تـتـهـ ّـجــم عـلــى الـكـنـيـســة وع ـلــى رأس
ال ـك ـن ـي ـس ــة!» ،وت ــاب ــع ع ـظ ـتــه« :قــري ـبــا
سيصدر قرار من روماُ ،يسقط عليها
ال ـ ُـح ــرم ،ألنـهــا عملت ض ـ ّـد ضميرها
يكتف الفحل
وض ـ ّـد الكنيسة» .ولــم
ِ
بــذلــك ،بــل أك ـمــل الـتـحــريــض ،مشيرًا
إل ـ ــى أنـ ـه ــا (أي أب ـ ــو زيـ ـ ــد) ُم ـش ــارك ــة
«فــي مؤامرة ُمفبركة ضد الكنيسة»
وأنها بقرار إداري اتخذته في إطار
ّ
سكنية في
عملها «أوقفت بناء شقق
صغبني وال ـف ــرزل وأب ـلــح ،وساهمت
ف ـ ــي رم ـ ـ ــي ع ـ ــائ ـ ــات مـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي ــة مــن
بـيــوتـهــا» ،وتــابــع الـفـحــل التحريض
ً
قائال« :بدها تجيب جماعة ليقعدوا
بالشقق تبعنا ،بس طويلة ع رقبتها
ورقـبــة الزعيم الـلــي حاميها ،وبدنا
ندعسلها رقبتها».

املـلـكـيــن الـكــاثــولـيــك ،ع ـصــام يوحنا
ّ
درويش ،في كل من صغبني والفرزل
وأبـ ـل ــح ،ب ـه ــدف «إع ـ ـ ــادة املـسـيـحـيــن
البقاعية»ّ .
ّ
رد
وتمكينهم في ضيعهم
وزيــر الزراعة غــازي زعيتر على قرار
أبو زيد بعزلها عن منصبها! متذرعًا
بــأن قــرار تعيينها ُمخالف للقانون،
وهو ما ّ
ّ
املارونية إلى
حولته الرابطة
قضية «ح ـقــوق مسيحيني» لتأليب
رأي ع ـ ـ ـ ّ
ـام ط ــائـ ـف ــي داع ـ ـ ــم ألبـ ـ ــو زي ــد
ّ
بــاعـتـبــارهــا «مـسـيـحــيــة يضطهدها
وزي ــر مـسـلــم» ،أي إن الــرابـطــة ذهبت
بـ ـعـ ـك ــس مـ ـ ــا ذهـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـي ـ ــه ف ـ ـحـ ــل مــن

ّ
ّ
سياسية
خلفيات القصة
ُيستغل فيها الدين والطائفة تحت
شعار «حقوق المسيحيين»

خلفية ّ
ّ
القصة!

تعود القضية إلى شهر مضى ،عندما
أوق ـف ــت أب ــو زي ــد م ـش ــروع «تـعــاونـيــة
سـ ـ ّـيـ ــدة الـ ـنـ ـج ــاة» ال ـس ـك ـن ــي ،ب ـحـ ّـجــة
«ت ـضـ ّـم ـنــه م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـخــال ـفــات
ّ
القانونية ،وهو مشروع يشرف عليه
مطران زحلة والفرزل والبقاع للروم

قضائية على رجل الدين ،وارتكابه ألي جرم يفترض ّ
ّ
ّ
العامة عفوًا (مروان بو حيدر)
تحرك النيابة
ال حصانة

ات ـ ـهـ ــامـ ــات ،واعـ ـتـ ـب ــرت أن قـضـيـتـهــا
تـ ـجـ ـس ــد «حـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن» ،ال
ّ
«التعدي على كنيستهم»!.
أبـطــل «مجلس ش ــورى الــدولــة» قــرار
زعيتر ،وأعــاد أبو زيد إلى وظيفتها
ب ـكــامــل صــاح ـيــات ـهــا .إال أن زعـيـتــر
أم ـع ــن ف ــي ق ــراره ــا ورفـ ــض التسليم
بحكم القضاء.
إال أن ل ـل ـق ـصــة خ ـل ـف ـ ّـي ــات س ـيــاسـ ّـيــة
ان ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة ،ي ـت ـس ــاب ــق ط ــرف ــاه ــا (آل

سكاف في زحلة ومن معهم من جهة،
واملطران دوريش ومن يقف خلفه من
ّ
ّ
سياسية من جهة أخرى)
مرجعيات
ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ال ــدي ــن وال ـت ـحــريــض
ال ـط ــائ ـف ــي ،ع ـلــى أكـ ـت ــاف املـسـيـحـيــن
املـهـ ّـمـشــن كـمــا غـيــرهــم مــن مــواطـنــي
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وذلـ ــك عـبــر حمل
ش ـع ــار «ص ـ ــون ح ـق ــوق ـه ــم» ،وكــأن ـهــا
حـ ـق ــوق مـ ـحـ ـص ــورة ب ـت ــوظ ـي ــف أح ــد
ّ
ّ
الطائفية
واملرجعيات
أتباع األحزاب
ّ
أو بناء شقق تستفيد منها مؤسسة
ّ
دينية.

القضاء الساكت
بـعـيـدًا مــن الـقـضـيــة ال ـتــي هــي أســاســا
م ـســألــة مـتـص ـلــة بــأن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل فــي
ّ
العامة ،وأبدى مجلس شورى
اإلدارات
الدولة رأيه فيها ،يبقى استغالل رجال
الــديــن فــي لبنان ملواقعهم فــي شــؤون
غير ّ
دينية ،غير محصور بهذه الواقعة
ُ
فـحـســب ،بــل هــو ال ـقــاعــدة ،الـتــي يلجأ
ّ
إلـيـهــا لــلـعــب عـلــى ُ ال ـغــرائــز الـطــائـفـ ّـيــة
َّ
وتجييش الناس املهيئني في األساس
الب ـتــزاز مـمــاثــلُ ،
فيستغل فيها الدين
ُ
ل ـت ــروي ــض الـ ـعـ ـق ــول ،وي ـس ـت ـع ـمــل فـيــه
التوكيل الديني للتحريض الرخيص.
ف ـفــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،ان ـت ـشــر على
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي فيديو
لـلــرئـيــس الـفـخــري ل ـنــادي «الـحـكـمــة»،
األب ج ــان ب ــول أب ــو غ ــزال ــة ،ي ـبـ ّـرر فيه
ّ
«همجية» الجمهور في خالل مباراة

ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة بـ ــن ف ــري ـق ــي «ال ـح ـك ـم ــة»
ً
و«الرياضي» ،قائال إن زجاجات املياه
التي رماها هؤالء هي «مياه مصالية»
ً
تــرمــى على «الـتــانـيــن» ،م ـحـ ّـوال لعبة
ري ــاض ـ ّـي ــة إل ـ ــى خـ ـص ــام ط ــائ ـف ــي بــن
امل ـس ـي ـح ـيــن (مـ ــن ج ـم ـه ــور ال ـح ـك ـمــة)
واملـسـلـمــن (م ــن جـمـهــور الــريــاضــي).
ّ
البلدية
كــذلــك فــي خ ــال االنـتـخــابــات ّ
ف ــي ربـ ـي ــع  2016ت ـع ـ ّـرض ــت مــرش ـحــة
ح ــرك ــة «مـ ــواط ـ ـنـ ــون ومـ ــواط ـ ـنـ ــات فــي
دولة» في جبيل ،كلود مرجي ،لحملة
تحريض مــن داخ ــل الكنيسة ،عندما
ّ
خصها كاهن رعية «مــار يوحنا» في
جـبـيــل األب ج ــان ب ــول ال ـح ــاج ،بعظة
شيطنها فيها ،فــي مـحــاولــة للتأثير
بـ ـ ــرأي ال ـن ــا ّخ ـب ــن ،وذلـ ـ ــك ف ـق ــط ألن ـهــا
م ـ ّـارس ــت حــق ـهــا ال ـس ـيــاســي وأع ـل ـنــت
تــرشـحـهــا ديـمـقــراطـيــا ،حــارمــة الئحة
رئ ـيــس الـبـلــديــة ال ـحــالــي زي ــاد ح ـ ّـواط
الـ ـف ــوز ب ــال ـت ــزك ـ ّـي ــة .هـ ــذه ال ـع ـظ ــة ،كـمــا
غيرها من فتاوى التحريم والتهديد
وال ـت ـحــريــض ،شــاهــد عـلـيـهــا الـقـضــاء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وه ـ ــو ل ــم يـ ـح ــرك ســاك ـنــا،
على الــرغــم مــن القوانني التي تفرض
ّ
التحرك من أجل حماية حقوق
عليها
املــواطـنــن وحــريــاتـهــم .كــذلــك صمتت
الكنيسة إزاء هــذه األفـعــال الجرمية،
وبدت غالبًا في دور الغطاء ال املانع.
ي ـش ـيــر امل ـح ــام ــي ودي ـ ــع ع ـق ــل ،إلـ ــى أن
«ال حـ ـص ــان ــة قـ ـض ــائ ـ ّـي ــة عـ ـل ــى رج ــل
الــديــن» ،وتاليًا إن «ارتكابه ألي جرم،
م ـث ــل ال ـت ـه ــدي ــد بــال ـق ـتــل وال ـت ـحــريــض
وإثـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــرات ،عـ ـلـ ـن ــا ،ي ـف ـت ــرض
تـ ـح ـ ّـرك ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ـ ّ
ـام ــة عـ ـفـ ـوًا ،دون
إذن مرجعيته الــديـنـ ّـيــة ،الستجوابه،
ويكفي تقديم إخبار أو االدع ــاء عليه
مـبــاشــرة ،لـكــون ال ـجــرم قــائـمــا بحسب
ال ـتــوص ـيــف ال ـق ــان ــون ــي ب ـغــض الـنـظــر
عــن الـحـســاسـ ّـيــات وال ـح ـســابــات الـتــي
ً
ق ــد تـعــرقــل ت ـحـ ّـركــا م ـم ــاث ــا» ،ويـتــابــع
عقل« :يـنــدرج هــذا الفعل ضمن خانة
ّ
الدينية لغايات غير
استغالل املنابر
ّ
ّ
دينية ،فرجل الدين وظيفته محددة،
ً
وتحديدًا رجــل الدين املسيحي ،عمال
بـ ـن ـ ّـص اإلن ـج ـي ــل الـ ـق ــائ ــل :اتـ ــركـ ــوا مــا
لقيصر لقيصر وما لله لله».

غطاء كنسي
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن م ـ ــوق ـ ــف ال ـك ـن ـي ـس ــة؟
ات ـص ـل ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ب ـم ـط ــران زح ـلــة
وال ـف ــرزل وال ـب ـقــاع ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك،
عـ ـص ــام ي ــوح ـن ــا دروي ـ ـ ـ ــش( ،ي ـت ـب ــع لــه
ً
األب ف ـحــل) ال ــذي رف ــض ال ـ ـ ّ
ـرد ،قــائــا:
«ما بدي إحكي باملوضوع خصوصًا
مـ ـعـ ـك ــم ،ألن ـ ـكـ ــم م ـ ــش أمـ ـيـ ـن ــن بــال ـلــي
بتقولوا ،بدكم تزبطوا وضعكم قبل
ّ
مطرانية الروم
إلحكي» .كذلك رفضت
الـكــاثــولـيــك الـتـعـلـيــق عـلــى املــوضــوع،
واكتفت مصادر داخلها باإلشارة إلى
أن «رجل الدين هو رجل ّ
محبة وسالم
ومسامحة ،ويفترض به أن يعظ بما
ينسجم مع هذه القيمّ ،أما محاسبته
عـلــى أي مخالفة لـهــذه الـقـيــم ،فتبقى
ّ
ّ
الهرمية
متعلقة باملسؤول عنه وفــق
ّ
ّ
الكنسية ،الذي يقدر العقوبة بحسب
املعطيات املتوافرة واملتالزمة مع أي
قضية».

