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تقرير

كباش سياسي وكهنوتي حول اختيار مطران زحلة
نقوال أبو رجيلي
ت ـت ـج ــه أن ـ ـظـ ــار أب ـ ـنـ ــاء ط ــائ ـف ــة ال ـ ــروم
األرثـ ــوذكـ ــس ف ــي زح ـل ــة ،الـ ـي ــوم ،الــى
دي ـ ــر ال ـب ـل ـم ـن ــد ،ح ـي ــث ي ـج ـت ـمــع ع ــدد
مــن األســاقـفــة األرث ــوذك ــس النتخاب
مـ ـ ـ ـط ـ ـ ــران جـ ـ ــديـ ـ ــد ألب ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــة زحـ ـل ــه
وبعلبك وتوابعهما ،خلفًا للمطران
الـســابــق إسـبـيــريــدون خ ــوري .وكــان
األخـيــر قــد قـ ّـدم إستقالته ،قبل نحو
 5أش ـه ــرُ ،
وع ـ ـ ّـن م ـتــروبــول ـيــت عـكــار
املطران باسيليوس منصور معتمدًا
بطريركيًا على األبــرشـيــة بناء على
ق ــرار م ــن ب ـطــريــرك إنـطــاكـيــة وســائــر
املشرق يوحنا اليازجي الذي أوصى،
أيضًا ،بإستمزاج آراء أبناء الطائفة
حول من يرغبون في أن يكون راعيًا
ألبرشيتهم.
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــزاج اآلراء أظـ ـ ـه ـ ــر ت ـب ــاي ـن ــا
بـ ــن أب ـ ـنـ ــاء األبـ ــرشـ ـيـ ــة مـ ــن ك ـه ـنــوت
وعلمانيني .والــافــت أن التباين لم
يـلـتــزم االصـطـفــافــات الـسـيــاسـيــة ،إذ

إن بني كل من املؤيدين واملعترضني،
م ـن ـت ـم ــن ال ـ ـ ــى م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات
السياسية .كما طاول االنقسام السلك
الـكـهـنــوتــي أي ـض ــا .وظ ـهــر االن ـق ـســام
الــى العلن خــال لقاء عقد قبل نحو
أسبوعني في فندق «قــادري الكبير»
فــي ش ـتــورة ،ضـ ّـم ع ــددًا مــن فعاليات
ال ـط ــائ ـف ــة م ــن نـ ـ ــواب وزراء حــالـيــن
وس ــاب ـق ــن م ــن انـ ـتـ ـم ــاءات سـيــاسـيــة
م ـخ ـت ـل ـفــة ،أبـ ــرزهـ ــم ال ـن ــائ ــب ج ــوزف
صعب املعلوف (الـقــوات اللبنانية)،
الـ ـن ــائ ــب الـ ـس ــاب ــق إي ـ ـلـ ــي الـ ـف ــرزل ــي،
الــوزيــر الـســابــق غــابــي ًلـ ّـيــون (التيار
الــوطـنــي ال ـحــر) ،إضــافــة الــى مثقفني
ورج ـ ــال أع ـم ــال ووج ـ ــوه إجـتـمــاعـ ّـيــة
تـعـنــى بــال ـشــوؤن الــديـنـيــة للطائفة.
وتمحورت النقاشات في اللقاء حول
املواصفات التي يجب أن يتمتع بها
راعـ ــي األب ــرش ـي ــة ال ـع ـت ـيــدُ ،
وسـ ّـج ـلــت
مــوجــة إعـتــراضــات تبعها إنسحاب
بعض املشاركني ،بعدما ّ
تبي لهم أن
هدف اللقاء هو تبني ترشيح املطران

المؤيدون لصيقلي
والمعترضون عليه
ينتمون الى مختلف
التيارات السياسية
نيفن صيقلي (املعتمد البطريركي
فــي روس ـيــا) لتولي املـنـصــب .وفيما
أبــدى املعترضون تحفظهم عن دعم
صيقلي ( 80عامًا) ّمطالبني بإختيار
م ـط ــران أص ـغــر ســنــا وخ ـصــوصــا أن
امل ـ ـطـ ــران ال ـس ــاب ــق اس ـت ـق ــال لـتـقــدمــه
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــن ،ص ـ ــدر ع ـ ــن امل ـج ـت ـم ـعــن
بيان ناشد املجمع اإلنطاكي األخــذ
بترشيح صيقلي .ودفع ذلك ببعض
املـعـتــرضــن ،مــن كهنة رعــايــا احـيــاء

زحـلــة وق ــراه ــا ،وفـعــالـيــات سياسية
وإجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــم ال ـن ــائ ــب
ال ـســابــق يــوســف امل ـع ـلــوف والـعـمـيــد
امل ـت ـقــاعــد س ــام ــي ن ـب ـهــان (مـحـســوب
عـلــى ال ـقــوات اللبنانية) ال ــى تنظيم
عرائض وزعــت على أبناء األبرشية
في زحله وقراها.
ّ
نبهان أكد لـ «األخبار» أن «االعتراض
ليس على شخص امل ـطــران صيقلي
ال ـ ــذي ن ـكــن ل ــه ك ــل م ـح ـبــة وإحـ ـت ــرام،
ّ
وجـ ــل م ــا نـصـبــو إل ـي ــه ه ــو مصلحة
ّ
األبــرشــيــة بإختيار مـطــران متوسط
ف ــي الـ ـعـ ـم ــر» .وح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة مــا
جرى الى «من يدعون الحرص على
الطائفة ،إذا كان في اإلمكان التشاور
في األمر قبل عقد اللقاءات وإصدار
البيانات أمام وسائل اإلعالم ،وليس
بـ ـف ــرض رأي ال ـب ـع ــض ع ـل ــى جـمـيــع
أبناء الطائفة» ،متمنيًا «إبـعــاد هذا
اإلستحقاق الكنسي عن الحسابات
السياسية والشخصية».
وفيما علمت «األخبار» من مصادر

متابعة لـلـشــؤون األرثــوذكـسـيــة في
زحـلــه أن الكنيسة الــروسـيــة طلبت
ّ
الروحية في البطريركية
من املراجع
إب ـق ــاء صـيـقـلــي مـعـتـمـدًا بـطــريــركـيــا
ف ــي م ــوسـ ـك ــو« ،نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى ال ـعــاقــة
امل ـت ـي ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ت ــربـ ـط ــه بــال ـك ـن ـي ـســة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ب ـع ــدم ــا أثـ ـب ــت ج ــدارت ــه
بالقيام املهمات املوكلة إلـيــه طــوال
فـتــرة توليه هــذا املـنـصــب»ُ ،س ّجلت
األح ـ ـ ــد املـ ــاضـ ــي زي ـ ــارت ـ ــان ل ـك ــل مــن
املــؤيــديــن واملـعـتــرضــن ال ــى الـصــرح
الـبـطــريــركــي فــي دي ــر الـبـلـمـنــد .وفــد
امل ــؤي ــدي ــن تـ ــرأسـ ــه الـ ـن ــائ ــب جـ ــوزف
املـعـلــوف ،وسـلــم الـبـطــريــرك يــازجــي
عــري ـضــة ت ـطــالــب بـصـيـقـلــي مـطــرانــا
ّ
ع ـل ــى زحـ ـل ــه .ي ــازج ــي ت ـس ــل ــم أي ـضــا
عريضة مضادة من وفد املعارضني
ال ـ ـ ــذي ضـ ـ ـ ّـم ك ـه ـن ــة وال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
أبـنــاء الطائفة إنتقلوا الــى الديمان
بــواس ـطــة ح ــاف ــات ك ـب ـيــرة لـحـضــور
قــداس األحــد وإيـصــال صوتهم الى
الكرسي اإلنطاكي.
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«حرب القيصر» :شعور أرثوذكسي بـ«فائض القوة»
ليا القزي
«م ــزع ــوج ــن م ــن ال ـش ـي ـع ــة بـ ـس ــوري ــا؟!
إجوكن الــروم»« ...بوتني واكل الجو»...
«بوتني الحزم» ...هذه وغيرها شعارات
و«ه ـ ــاشـ ـ ـت ـ ــاغ ـ ــات» اك ـت ـس ـح ــت م ــواق ــع
التواصل االجتماعي الــى جنب صور
ُ ّ
ّ
«املخلص» فالديمير بوتني الذي يشن
حربًا ضد االرهاب لحماية «األقليات».
«األدريـ ـن ــال ــن» ف ــي أع ـلــى مـسـتــويــاتــه،
وشعور عارم بـ«فائض القوة» يجتاح
ب ـعــض أبـ ـن ــاء ال ـطــائ ـفــة األرث ــوذك ـس ـي ــة
بعدما أعــادت روسـيــا« ،األم الحنون»،
فــرض نفسها دول ــة ذات ثقل سياسي
وعسكري.
اللغط الذي أثاره تصريح لرئيس قسم

ال ـش ــؤون ال ـعــامــة فـسـيـفــولــود تشابلن
ورأى فيه أن «القتال ضد اإلرهــاب هو
معركة مقدسة» ،لم تخفف منه إشارة
ب ـط ــري ــرك الـكـنـيـســة ال ــروس ـي ــة كـيــريــل،
فــي ب ـيــان تــأيـيــد الـتــدخــل ال ــروس ــي في
سوريا ،الى أن «معاناة املسلمني ال تقل
عــن مـعــانــاة املسيحيني فــي املـنـطـقــة»،
فــاش ـت ـع ـلــت ال ـج ـب ـهــة امل ـق ــاب ـل ــة« :ح ــرب
مـقــدســة ّصليبية عـلــى س ــوري ــا ...ضد
أهل السنة».
تشابلن «تحدث عن الواجب األخالقي
واملـ ـق ــدس بــاملـعـنــى االن ـس ــان ــي» ،يـقــول
نــائــب رئـيــس مجلس ال ـن ــواب السابق
إيلي الفرزلي الذي يرى أن إعطاء الحرب
ال ــدائ ــرة فــي ســوريــا ُب ـع ـدًا أرثــوذكـسـيــا
«خ ـطــأ اسـتــراتـيـجــي كـبـيــر .ف ــا عــاقــة

ل ــأرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة ب ـ ــأي ع ـم ــل ع ـس ـك ــري،
وإن ك ــان االرث ــوذك ــس هــم ضحية هــذا
االرهـ ــاب ويـتـمـنــون ع ــودة بــادهــم الــى
حــال ـت ـهــا ال ـط ـب ـي ـع ـيــة» .م ــا يـحـصــل في
س ــوري ــا حــالـ ّـيــا ،بـحـســب ال ـف ــرزل ــي ،هو
«حرب الجميع ضد االرهاب املتمثل في
ُ
داعــش وأخــواتــه .هــذا شــأن دولــة كبرى
لديها أهدافها» .صحيح أن روسيا هي
«راعية» االرثوذكس في العالم ،إضافة
الــى الـيــونــان« ،ولكنها دولــة جدية في
م ـحــاربــة االرهـ ـ ــاب ألن أمـنـهــا الـقــومــي
ُمـ ـه ـ ّـدد» .أم ــا الـنـشــوة ال ـتــي تـشـعــر بها
«الــرعـيــة» فسببها «االسـتـقــرار الــواعــد
الــذي سينعكس إيجابًا عليهم» ،علمًا
ّ
ب ــأن الـفــرزلــي يــؤكــد أن ه ــذا االسـتـقــرار
لن يأتي سريعًا ،بل هو في حاجة الى

مــزيــد مــن الــوقــت قبل أن تـبــدأ مالمحه
بالظهور« :املعركة طويلة ألن الطبخة
ستشمل وضع املنطقة كلها .والنتائج
س ـت ـب ــدأ ب ــال ـظ ـه ــور ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية التركية».
ي ـق ـ ّـر رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
ال ـح ــزب الـشـيــوعــي م ــوري ــس ن ـهــرا بــأن
«الـنـعــرة الطائفية» كــانــت قديمًا وراء
ان ـت ـســاب ع ــدد كـبـيــر م ــن أب ـن ــاء ال ـقــرى
«األرثــوذكـسـيــة» اللبنانية الــى الحزب
ال ـش ـي ــوع ــي .وي ـل ـفــت الـ ــى أن االه ـت ـمــام
ال ــروس ــي بــال ـج ـمــاعــات االرثــوذك ـس ـيــة
ليس أمرًا جديدًا« ،وبهذا املعنى ينظر
ال ـب ـع ــض ،الـ ـي ــوم ،الـ ــى ب ــوت ــن كقيصر
ج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا سـيـطــر داع ـ ــش وبـقـيــة
الجماعات االرهابية على املشهد العام،

وبثت الرعب لدى األقليات جميعها».
ينفي أح ــد أســاقـفــة زحـلــة االرثــوذكــس
مـ ـق ــول ــة «الـ ـ ـح ـ ــرب امل ـ ـق ـ ــدس ـ ــة» ،إذ إن
«الــروس بمختلف أديانهم ،مسيحيني
ويهودًا ومسلمني وبوذينيُ ،يحاربون
االره ـ ــاب» .افـتـتــاح املـسـجــد الكبير في
موسكو ،أخيرًا ،كان ُ«إشارة» من بوتني
ال ـ ــى أن «االس ـ ـ ـ ــام املـ ـعـ ـت ــدل ل ـي ــس هــو
املستهدف» .أما في ما خص الكنيسة
االرثوذكسية واللبس الذي دار حولها،
ف ـغ ـي ــر ُمـ ـ ـه ـ ــم .ه ـ ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ه ــدف ـه ــا
األســاســي «مـبــاركــة شعبها والعسكر
ال ــروس ــي الـ ــذي ُي ــداف ــع بـكــامــل أطـيــافــه
ع ــن االسـ ـ ــام وامل ـس ـي ـح ـي ــن» .و«حـ ــرب
القيصر» على االرهــاب لم تكن تنتظر
«تكليفًا شرعيًا» أرثوذكسيًا.

تقرير

السنيورة ينشط صيداويًا بعد انقطاع
آمال خليل

تمايزت مواقف السنيورة عن الحريري (هيثم الموسوي)

«ويك إند» حافل أمضاه الرئيس فؤاد
الـسـنـيــورة فــي صـيــدا نـهــايــة األسـبــوع
املــاضــي .كأنه كــان غائبًا لسنوات عن
البالد ،وقد عاد إلى مسقط رأسه ،فأراد
أن ّ
يعوض عن غيابه .بعد انقطاعه عن
الدوام األسبوعي في مكتبه ،لم يتوقع
رئيس بلدية صيدا محمد السعودي
أن يكون الرئيس األسبق أبرز من يلبي
دع ــوة املـجـلــس ال ـب ـلــدي ملــن يــرغــب من
الفاعليات والـعـمــوم بتفقد مشاريعه
األخيرة في السوق التجاري والواجهة
ال ـب ـحــريــة ،إل ــى جــانــب مـعـمــل معالجة
ال ـن ـفــايــات وم ـش ــروع ب ـنــاء مــركــز قــوى
األمــن الــداخـلــي وإنـشــاء متحف صيدا
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي .ب ـت ـن ـس ـيــق مـ ــن ال ـج ـمــاعــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،الـ ـص ــدي ــق املـ ـشـ ـت ــرك بــن
السعودي والسنيورة ،مشى األخيران
ل ـس ــاع ــات ف ــي أرج ـ ـ ــاء امل ــديـ ـن ــةُ .س ـ ّـج ــل
لـلـسـنـيــورة أن ــه تـجــول بــن ال ـنــاس في
ال ـس ــوق ال ـت ـج ــاري م ــن دون إج ـ ــراءات
أمنية وإقـفــال ملــداخـلــه وانـتـشــار أمني
كما فعل أمــن النائبة بهية الحريري
عندما قصدته في املرات القليلة .انتشر
مــرافـقــوه بعيدًا عنه ،فيما كــان يتنقل
من شارع إلى آخر ،ملقيًا التحية على
امل ــارة ومـصــافـحــا الـبــاعــة ،بــرفـقــة علي

الـشــريــف ،رئـيــس جمعية تـجــار صيدا
املـقــرب مــن الـحــريــري .وقبالة الواجهة
الـبـحــريــة ،تفقد األش ـغــال الـجــاريــة في
حــدي ـقــة ال ـش ـيــخ زايـ ــد ال ـت ــي أس ـه ــم في
تـحــويــل هـبــة إم ــارات ـي ــة إلنـشــائـهــا من
طرابلس إلى صيدا .أثناء تفقده معمل
النفايات ،لم يجد ّبدًا من التذكير بأنه
ص ــاح ــب ال ـف ـضــل ف ــي تـشـغـيـلــه وإزالـ ــة

قصر مجدليون لم
يستقبل زوارًا نهاية
األسبوع
جبل النفايات مــن خــال عــرض الهبة
السعودية التي قدمتها اململكة خالل
رئــاس ـتــه لـلـحـكــومــة لـتـشـيـيــد الـحــاجــز
ال ـب ـح ــري .وق ـ ــدم مــوق ـفــا م ـت ـمــاي ـزًا عــن
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ال ـ ـتـ ــي واف ـ ـقـ ــت نـ ـي ــاب ــة عــن
ال ـص ـيــداويــن ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال نـفــايــات
بـيــروت ،فقال« :أبدينا استعدادنا من
م ـن ـظ ــور وطـ ـن ــي وتـ ـش ــارك ــي ملـعــالـجــة
بعض النفايات اآلتية من بيروت ،لكن

لقاء توفير مطمر للعوادم».
بـعــد ال ـجــولــة ،اسـتـقـبــل ال ـس ـن ـيــورة في
مـكـتـبــه وفـ ـ ــودًا وم ـف ـتــي ص ـي ــدا الـشـيــخ
سليم سوسان وعضو املجلس الشرعي
األع ـ ـلـ ــى ع ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم الـ ــزيـ ــن وامل ــدي ــر
التنفيذي للهيئة اإلســامـيــة للرعاية
مطاع مجذوب لحل خالف بني سوسان
والهيئة على مسائل عــدة منها العمل
اإلغــاثــي .وفــي مقابل نشاط السنيورة
ال ـ ـحـ ــافـ ــل ،اكـ ـتـ ـف ــى املـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ــامـ ــي
للحريري بإعالن استقباالتها في بيت
الوسط الجمعة الفائت ،واقتصرت على
استقبال الشبكة املدرسية في بيروت.
وحده السعودي خالل الجولة ،أتى على
َ
«نائبي املدينة هما
ذكرها حني قال إن
الداعمان واملسهالن ألعمال البلدية وكل
ما يصب في مصلحة تقدم املشاريع».
ونقل متابعون للزيارة أن السنيورة
تطرق مع السعودي إلى إحياء مشروع
ال ـضــم وال ـف ــرز الـ ــذي طـلـبــت الـحــريــري
تجميده.
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـج ــول ــة ،ان ـت ـشــر بـيــان
ب ــن أنـ ـص ــار ال ـح ــري ــري ح ـمــل ع ـن ــوان:
«الـسـنـيــورة يـصــر عـلــى االسـتـفــزاز في
صيدا رفيق الحريري» .جاء في البيان:
«ملـ ــاذا ي ـقــدم الـسـنـيــورة عـلــى اسـتـفــزاز
السيدة بهية الحريري في صيدا وفي
إدارة كتلة املستقبل؟ قام بالتجوال في

شوارع السوق التجاري بصورة تحمل
في طياتها املضمون االنتخابي ،وهي
النقطة الخالفية األخــرى حــول إعــادة
ترشحه في صيدا» .وأضاف البيان أن
السنيورة ّ
«ورط تيار املستقبل بعدة
قـ ـ ـ ــرارات ومـ ــواقـ ــف وخ ـ ــرج ع ــن مـنـهــج
الــرئ ـيــس الـشـهـيــد وي ـظ ـهــر نـفـســه أنــه
املهتم لصيدا والصيداويني وصاحب
امل ـش ــاري ــع اإلن ـم ــائ ـي ــة ،وي ـت ـعــالــى كـبـرًا
بنظافة كفه .علمًا بــأن غالب مشاريع
صيدا والـجــوار سببها السيدة بهية
ال ـح ــري ــري ّال ـت ــي ي ـحــق ل ـهــا أن تـفـخــر
بـنـظــافــة كــف ـهــا ،ال كـغـيــرهــا م ـمــن نقل
أكثر من  70ألــف متر مربع في قضاء
الــزهــرانــي مــن أمــاك الــدولــة اللبنانية
على اســم وال ــده .وح ـ ّـول أكثر مــن 320
حــوالــة مــالـيــة مــن خــزيـنــة ال ــدول ــة إلــى
ح ـســابــه ال ـش ـخ ـص ــي» .وخ ـت ــم ال ـب ـيــان
ب ــال ـق ــول« :س ـل ــوك ال ـس ـي ــدة بـهـيــة كــان
وم ــا زال إنـمــائـيــا وتــربــويــا وتــوافـقـيــا
وح ـ ــواري ـ ــا ،وبـ ـخ ــاص ــة م ــع ال ـخ ـصــوم
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ــال ــرئـ ـي ــس
ال ـس ـن ـي ــورة ذي ال ـس ـل ــوك ال ـت ـخــري ـبــي
وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـح ـ ــوار
بـ ــن امل ـس ـت ـق ـب ــل وح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .وإنـ ـن ــا
كـصـيــداويــن نــدعــوه أن يـحــافــظ على
وح ـ ــدة امل ــدي ـن ــة ووحـ ـ ــدة مــرجـعـيـتـهــا،
وأمنها واستقرارها».

