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َمن؟

وجهة نظرهم من تفاهمهم مع رئيس
الحكومة ،أن األخير ال يسعه أن يعطي
الغالبية النيابية الجديدة التي ّ
سمته
ّ
أق ��ل م� ّ�م��ا أع �ط��اه ال �ح��ري��ري ل�ه��ا عندما
ك��ان��ت أق �ل �ي��ة ،وأب ��رم ��ت م �ع��ه ال�ت�س��وي��ة

ً
غيابيا ،فيكون
املتهم الذي يحاكم
مثل أي ف��ري��ق دف��اع ع��ن أي متهم
آخ� � ��ر ،م ��ن ح �ي��ث ت �ش �ك �ي �ل��ه ،وم��ن
ح �ي ��ث امل � � � ��وارد امل ��وض ��وع ��ة ت�ح��ت
ّ
تصرفه .ويتألف فريق الدفاع من
�ام رئ �ي �س��ي ،وم �ح��ام م �ع��اون،
م �ح� ٍ
ومحام مبتدئ ،ومسؤول عن إدارة
القضية ،ومحقق ،ومساعد لغوي.
ً
وت �ش �م ��ل ه � ��ذه ال �س �ي ��اس ��ة أي ��ض ��ا
نفقات الخبراء والنفقات املتعلقة
يذكر أن ميزانية
بتحقيقات الدفاعّ .
امل�ع��ون��ة القضائية ت�م��ث��ل ب �ن� ً�دا من
ب �ن��ود امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة للمحكمة،
ُ َ
ست َ
خدم
وتعتمدها لجنة اإلدارة .وت
املساهمات ّ
املقدمة من لبنان ودول
أخرى في تسديدها.

5

كالم في السياسة

هل خرق الراعي ثوابت بكركي والفاتيكان؟
جان عزيز
ث��م نقضتها بالتخلي عنه ،وال يسعه
ك��ذل��ك االك �ت �ف��اء ب��رئ��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة من
دون ال�ش��روط امل�لازم��ة لها ،وه��ي وقف
ال� �ت� �ع ��اون م ��ع امل �ح �ك �م��ة ،ب �م��ا ف ��ي ذل��ك
تمويل نفقاتها.
ّ
إال أن ه��ذا املوقف ال يمثل وجهة نظر
م�ي�ق��ات��ي ال ��ذي ل��م ي� �ت � ّ
�ردد ،ف��ي امل��رح�ل��ة
الطويلة من تأليف حكومته ،في تأكيد
احترام لبنان ّ
تعهداته الدولية وقرارات
ّ
مجلس األمن والتمسك بالعدالة ودعم
ّ
مسيسة.
محكمة دولية غير
ل�ل��رج��ل م��وق��ف مختلف أي �ض��ًا .ال ي��رى
ّ
ّ
ن �ف �س��ه ح � ��ل م� �ح ��ل ال� �ح ��ري ��ري ل�ت�ن�ف�ي��ذ
ت�س��وي��ة ل��م ت�ع��د تطيق صاحبها ذاك،
وتخلى عنها ّ
عراباها اإلقليميان اللذان
باتا اآلن في نزاع مرير ،أي السعودية
وسوريا ،ولم يلتزم مسبقًا املضي في
ت �ل��ك ال �ت �س��وي��ة ،وي �ق ��ارب ع�لاق��ة ل�ب�ن��ان
باملجتمع ال��دول��ي على ن�ح� ٍ�و يساعده
ع �ل��ى إم � ��رار م�ش�ك�لات��ه وم�ع��ال�ج�ت�ه��ا ال
مضاعفة تعقيداتها.
 3ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ي�ت�ع��اط��ى امل�ع�ن�ي��ون ال� �ب ��ارزون مع
وق��ف التمويل على أن��ه م��وق��ف نهائي
غير قابل للمساومة ،وال للتحايل في
سبيل إخراجه من مجلس الوزراء تارة،
وم��ن مجلس النواب ط��ورًا .يقولون إن
امل �ط �ل��وب ل�ي��س إي �ج��اد م �خ��ارج إلق ��رار
التمويل ،بل رفضه تمامًا .يعكس هذا
ّ
ال�ت�ص��ل��ب إص� ��رار ه��ذا ال�ف��ري��ق ع�ل��ى أن
ّ
املكان الوحيد لبت رفض التمويل هو
بديل
مجلس الوزراء ،دونما البحث في ّ
آخر كمجلس النواب ،بالقول إن تعذر
إم� � ��راره ف ��ي م�ج�ل��س ال � � ��وزراء يقتضي
االنتقال به إلى مجلس النواب باقتراح
قانون يقضي بإدخال بند إضافي إلى
ّ
يتضمن
م�ش��روع ق��ان��ون م��وازن��ة 2012
ت� �س ��دي ��د ل� �ب� �ن ��ان ح �ص �ت ��ه ف � ��ي ن �ف �ق��ات
املحكمة.
يقول ه��ؤالء أيضًا إن املشكلة ال تكمن
ف��ي البحث ّ
عمن ي� ّ
�ورط اآلخ��ر ،مجلس
ال � � � ��وزراء أو م �ج �ل��س ال � �ن � ��واب ،ب ��ل ف��ي
إشهار مجلس ال��وزراء املوقف القاطع،
وه� ��و رف� ��ض ال �ت �م��وي��ل ب� �ق ��رار ي �ص��دره
املجلس.
 4ـــــ على طرف نقيض من هذا الرفض،
ي� �ت� �خ ��ذ رئ� � �ي � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ورئ � �ي� ��س
الجمهورية ميشال سليمان ورئيس
ال �ح��زب ال �ت �ق� ّ�دم��ي االش �ت��راك��ي ال�ن��ائ��ب
وليد جنبالط موقفًا مناوئًا مشتركًا،
ه��و تأييدهم تمويل املحكمة انطالقًا
من اعتقادهم أن اإلخ�لال بهذا االلتزام
أم � � ��ام امل� �ح� �ك� �م ��ة ،ث � ��م ح � �ي� ��ال امل �ج �ت �م��ع
ال��دول��ي ،يضع لبنان ف��ي موقف مربك
وي �ح� ّ�م �ل��ه إدان � � ��ة دول� �ي ��ة ل �ت �ن� ّ�ص �ل��ه م��ن
التزامات كانت قد أبرمتها معه ثالث
ح �ك��وم��ات م�ت�ع��اق�ب��ة ب�ي�ن ع��ام��ي 2005
و ،2011ترأس الرئيس فؤاد السنيورة
اثنتني منها والحريري الثالثة ،وأعاد
البيان الوزاري لحكومة ميقاتي تأكيد
احترام القرارات الدولية.
إال أن ت� �ش � ّ�ب ��ث س� �ل� �ي� �م ��ان وم �ي �ق��ات��ي
وج� �ن� �ب�ل�اط ب �ت �س��دي��د ل� �ب� �ن ��ان ح�ص�ت��ه
ّ
وتبريرهم إياها ،ال يمكنهم ـــــ بوزرائهم
ال� �ـ 12ـــــ م��ن ف��رض ق ��رار ال�ت�م��وي��ل ال��ذي
ي�ك�ت�ف��ي إلق � ��راره ب�ن�ص��اب ال�ن�ص��ف ،1+
وه� ��و ب�ي�ن ي� ��دي ال �غ��ال �ب �ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
املمثلة بالرئيسني نبيه ب� ّ�ري وميشال
عون وحزب الله.
ي � �ض� ��ع ت � � � � ��وازن ال � � �ق� � ��وى ه � � ��ذا رئ� �ي ��س
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي إح� ��راج ح�ق�ي�ق��ي .وع�ل��ى
ّ
غ� ��رار م ��ا ج �ب��ه ع ��ون وت �ك��ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واإلص �ل�اح ع�ن��دم��ا ع��ان��دا ف��ي م�ش��روع
أشغال الكهرباء إلى أن قبال بتسوية
ع�ل�ي��ه م��ع م�ي�ق��ات��ي ،م��ن غ�ي��ر أن يحمل
ع� � ��ون وزراء ه ع� �ل ��ى االس� �ت� �ق ��ال ��ة م��ن
الحكومة أو االعتكاف عن اجتماعاتها
في أحسن األحوال ،ال يتوقع املعنيون
ّ
حت
ال�ب��ارزون برفض التمويل ،إن رج ّ
غالبية  8آذار في مجلس ال��وزراء كفة
ال�ت�ص��وي��ت مل�ص�ل�ح��ة رف ��ض ال�ت�م��وي��ل،
استقالة رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة؛ إذ تستمر
إرادة البقاء داخل الحكومة ،برئيسها
وح�م��اي��ة األك�ث��ري��ة ال�ح��ال�ي��ة ،أق��وى من
إرادة التالعب بنصابها أو تعريضها
لإلطاحة.

سيمضي وقت ليس بقليل قبل أن تهدأ نفوس مسيحيي
بطرس
األقلية حيال كالم البطريرك املاروني مار بشارة ّ
الراعي األخير ،وخصوصًا أنه تناول موضوعني يمثالن
آخ ��ر األوراق ال �ت �ع �ب��وي��ة ل �ه ��ؤالء ف ��ي ال� �ش ��ارع امل�س�ي�ح��ي،
أي ح��زب ال�ل��ه وس��وري��ا .وث��ان�ي��ًا ألن ك�لام��ه ه��ذا ص��در في
ب��اري��س نفسها ،م��رب��ط خ�ي��ل ه ��ؤالء م�ن��ذ س�ت��ة أع� ��وام ،أي
تحديدًا منذ انقلب ج��اك شيراك على نفسه ،ورأي��ه بشأن
ض ��رورة ب�ق��اء ال�ج�ي��ش ال �س��وري ف��ي ل�ب�ن��ان ،ح�ت��ى م��ا بعد
التوصل الى سالم شامل وعادل في الشرق األوسط .وفي
حمأة اع�ت��راض مسيحيي األقلية على مضمون املوقفني
ُاملذكورين ،وحدها األحداث على األرض ،قد تفصل بني من
املحق وم��ن املصيب ،وم��ن املخطئ وم��ن املتوهم ،لكن مع
ذلك ثمة مسألة تظل واجبة البحث .أال وهي صدور ردود
فعل وتعليقات «تتهم» صاحب الغبطة في موقفيه هذين،
ب��ال �خ��روج ع��ن ث��واب��ت ب�ك��رك��ي وم��رج�ع�ي�ت�ه��ا ال��روح �ي��ة أو
الفاتيكان .وهو ما يستحق التدقيق في الوقت الراهن ،في
انتظار إعطاء الوقت للوقت ،ليحسم بني الصح والخطأ.
ً
ف �ف��ي م �س��أل��ة س�ل�اح ح ��زب ال �ل��ه أوال ،م��ن امل �ف �ي��د ال�ت��ذك�ي��ر
ب��أدب�ي��ات بكركي ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ،إذ ال يمكن أي صاحب
لاّ
ذاكرة أو عقل ،ولو حتى سياسيًا ،إ أن يسترجع محطات
أساسية ومفصلية أربع ،قاربت فيها البطريركية املارونية
م��وض��وع س�لاح ح��زب ال�ل��ه .املحطة األول��ى بعد انسحاب
الجيش اإلسرائيلي من لبنان سنة  .2000يومها ب��ادرت
بكركي ،وبرعاية البطريرك صفير بالذات ،الى إطالق نداء
 20أي�ل��ول الشهير ،للمطالبة ب��إن�ه��اء ال��وج��ود العسكري
للجيش السوري ،بعد اندحار االحتالل اإلسرائيلي .وكان
الفتًا أن ه��ذا امل��وق��ف البطريركي ل��م ي��أت على ذك��ر سالح
حزب الله .يومها انقسم البلد حيال النداء .من جهة ،قام
اللقاء التشاوري ال��ذي تكفل بالهجوم على بكركي ،وبني
أع�ض��ائ��ه ال��رم��وز وال�ص�ق��ور ،أس�م��اء ب ��ارزة م��ن مسيحيي
األق �ل �ي��ة ال �ح��ال �ي�ين .وف ��ي امل �ق��اب��ل ق ��ام ل �ق��اء ق��رن��ة ش �ه��وان
امل��ؤي��د ل �ل �ن��داء وأص �ح��اب��ه ،ل �ك��ن رغ ��م ت �ن��اق��ض ال�ف��ري�ق�ين،
رفض البطريرك االن��زالق الى موقف من موضوع الحزب،
مشددًا على أن ه��ؤالء «م�ق��اوم��ون» ،حتى بعد االنسحاب
اإلسرائيلي.
املوقف نفسه تكرر بعد عام كامل .فعقب أحداث  11أيلول
 ،2001وفي غمرة الحملة األميركية على اإلرهاب ،وعشية
الحرب على أفغانستان ،حاول البعض ضم حزب الله إلى
«معركة» طالبان ،على طريقة «الشطف بزوم واحد» ،رغم
ً
التناقض العقائدي بني الطرفني املستهدفني .ومرة ثانية

وقفت بكركي مدافعة عن الحزب و«مقاوميه» و«سالحه».
حتى إنها رعت يومها اللقاء اللبناني للحوار ،الذي ّ
تكون
م��ن ممثلني ل�ح��زب ال�ل��ه وآخ��ري��ن م��ن «ح ��زب ال�ب�ط��ري��رك»،
وتنقلوا ب�ين مونترو ف��ي سويسرا واللقلوق ف��ي ضيافة
فارس سعيد ،تحصينًا ملوقف لبناني جامع ،في التضامن
مع «املقاومة».
مرة ثالثة أكثر تعبيرًا لم تتأخر إال سنة ونيف .ففي الربع
األول من سنة  ،2003بدأت واشنطن تعد العدة اإلعالمية
والسياسية والدبلوماسية لحربها على بغداد .وفي هذا
السياق جاء كولن ب��اول الى دمشق ،ونشطت عوكر على
الخطوط البيروتية ،لنسج شبكة عربية داعمة للهجوم
األم �ي��رك��ي ع�ل��ى ال �ع��راق .وف��ي ت�ل��ك ال �ح �م��أة ،ورغ ��م موقف
ح��زب الله امل�ع��ادي لنظام ص��دام حسني ،كانت محاوالت
م �ج��ددة لضمه ال��ى «ش�ط�ف��ة» ج��اي غ��اردن��ر وب ��ول بريمر
وغ��زوت �ه �م��ا .غ �ي��ر أن امل ��وق ��ف ال �ب �ط��ري��رك��ي ك� ��ان م�ط��اب�ق��ًا
ملحطتيه ال�س��اب�ق�ت�ين .ح�ت��ى إن ب�ي��ان��ًا ت��اري�خ�ي��ًا ص��در عن
مجلس األس��اق�ف��ة امل��وارن��ة ب��رئ��اس��ة ال�ب�ط��ري��رك صفير في
آذار م��ن ت�ل��ك ال�س�ن��ة ،رف��ض ال �ح��رب ،وأع �ل��ن ت�ض��ام�ن��ه مع
موقف بشار األسد منها ،حتى إنه أشاد حرفيًا «بحكمته
وبعد نظره» .وبعد أيامَّ ،
جر وليد جنبالط كل مسيحيي
البطريرك الى تالوة سبحة الوردية في بازيليك حريصا،
دفاعًا عن ال�ع��راق ،وراف�ض��ًا للحرب ،بعدما أفتى بنفطية
رايس وتمنى املوت لولفوفيتز.
أما املحطة الرابعة ،فكانت سنة  2005بالذات .ففيما كانت
 14آذار تولد في ساحة ال�ب��رج ،ك��ان البطريرك صفير في
البيت األبيض ،رافضًا ضم سالح حزب الله الى منطوق
املقاومة ألعضائه...
القرار  ،1559ومؤكدًا على الصفة
ِ
أم��ا م�س��أل��ة س��وري��ا وم��وق��ف ب�ك��رك��ي م�ن�ه��ا ،فقضية أكثر
دقة وحساسية وتعقيدًا .يكفيها اختصارًا ما أش��ار إليه
البطريرك الراعي نفسه من نموذج عراقي يخشى تكراره
في دمشق .النموذج املذكور تمثل في التهجير بل التطهير
وشبه اإلبادة التي حصلت هناك بعد االحتالل األميركي.
بعد سنتني على تلك املأساة ،سعى الفاتيكان لدى باريس
ملعالجة الوضع .فطلبت منه إدارة شيراك أواخر عام 2005
جمع رؤس��اء الكنائس الشرقية في روم��ا للتباحث معها
في األمر .يومها أرسلت باريس أحد دبلوماسييها يرافقه
وزي ��ر ح��ري��ري س��اب��ق ،إلب�ل�اغ أح �ب��ار الكنيسة رس��ال�ت�ين:
ً
أوال ض��رورة التسليم بانتهاء ال��دور املسيحي في لبنان
وامل�ن�ط�ق��ة ،وث��ان�ي��ًا تنظيم ه �ج��رة مسيحية ج�م��اع�ي��ة من
ً
العراق ،إقفاال للشكوى و«النق»...
كل هذا تعرفه بكركي ويعرفه الراعي ،ويعرفه املعترضون،
ويعرفون أكثر منه بكثير...

علم
و خبر

ما قل
ودل
خالل تسليم وفد من
القوات اللبنانية دعوة
إلى البطريرك بشار الراعي
للمشاركة في ذكرى «شهداء
املقاومة اللبنانية » ،أشار
القواتيون إلى ّ
تفهمهم عدم
ّ
تمكنه من املشاركة شخصيًا
في املهرجان ،طالبني منه
تسمية البطريرك السابق،
نصر الله صفير ،لتمثيله.

ّ
أئمة ّ
سوريون ملصلني في البقاع
ل��وح��ظ أن رج ��ال دي ��ن س��وري�ي�ن الج �ئ�ين م��ن األح � ��داث ف��ي س ��وري ��ا ،قد
تمركزوا في عدد من قرى البقاع ،وباتوا ّ
يؤمون صالة الجمعة في هذه
القرى ،وس��ط ترحيب من تيار املستقبل ،ال��ذي يجد في حضور رجال
ً
الدين هؤالء بديال عن رجال دار اإلفتاء.

ّتيار البزري
ي�ن��وي ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق لبلدية ص�ي��دا ،عبد ال��رح�م��ن ال �ب��زري ،اإلع�لان
خالل األي��ام املقبلة عن والدة تيار سياسي مؤيد له ،يهدف من خالله
والنائب
إلى استعادة القاعدة الشعبية التي كان يمثلها والده الوزير ّ
الراحل نزيه البزري .وسيمثل تيار البزري املحور األساسي لترشحه
إلى االنتخابات النيابية عام .2013

ميقاتي واإلعالم
ّ
ورد الراعي على الوفد
القواتي مؤكدًا أنه ال يمانع
ذلك أبدًا ،طالبًا منهم متابعة
األمر مع صفير ،الذي وافق
على تأدية املهمة ،علمًا بأن
صفير لم يكن يحضر القداس
السنوي شخصيًا خالل
السنوات املاضية ،بل كان
يرسل مطرانًا لينوب عنه.

ي �ت �ح� ّ�دث م �ط �ل �ع��ون ع �ل��ى أج � ��واء ال��رئ �ي��س ن�ج�ي��ب م �ي �ق��ات��ي ع��ن ن� ّ�ي�ت��ه
ال �ت �ح��رك ع �ل��ى امل �س �ت��وى اإلع�ل�ام ��ي ف��ي ط��راب �ل��س ،وذل ��ك ع �ب��ر إ ًط�ل�اق
م�ن�ش��ور ط��راب�ل�س��ي دوري ي �ت �ن��اول م�س�ت�ج� ّ�دات امل��دي �ن��ة ،إض��اف��ة إل��ى
أخبار جمعية العزم والسعادة ونشاط الرئيس ميقاتي وأعماله في
الشمال.

محاولة فرار من رومية
ّ
اك�ت�ش��ف رج ��ال األم ��ن امل�ك��ل�ف��ون ح�م��اي��ة امل�ب�ن��ى «دال» ف��ي س�ج��ن روم�ي��ة
املركزي محاولة للهرب كانت ال تزال في مهدها ،إذ تبني أن مسجونني
مجهولني كانوا قد عملوا على نشر الحديد الصدئ ال��ذي يفصل بني
املبنى وب��اح�ت��ه ،وع�م�ل��وا على تمويه عملهم م��ن خ�لال وض��ع ال�بن في
َ
املكان الذي نشروا الحديد فيهُ .يذكر أن املبنى ذاته كان قد شهد عملية
فرار سجناء قبل أسابيع.

