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مقدمة
ّ
لت قدّ امك الحياة واملوت .الربكة واللعنة .فاخ ِرت الحياة ليك تحيا
«قد َج َع ُ
أنت ونسلك» (تثنية 19/30ب).
 .1يواجــه املســيح ّيون يف الــرق األوســط 1تح ّديــات كــرى تضعهــم أمــام خيــارات يتوقّــف
عليهــا مســتقبل وجودهــم وحضورهــم .إ ّن كالم اللــه يف اإلصحــاح الثالثــن مــن ســفر التثنيــة
يشــر إىل معنــى العهــد والوصايــا اللذيــن ختمهــا الس ـيّد املســيح بأقوالــه وحياتــه حــن
أتـ ّم عهــد املصالحــة وأعطــى تالميــذه وص ّيــة املح ّبــة العظمــى ،مح ّبــة اللــه والقريــب «إىل
الغايــة» (يوح ّنــا  .)1/13يجــد املســيح ّيون أنفســهم اليــوم مــن جديــد أمــام امتحــان االختيــار
بــن الربكــة واللعنــة ،بــن الحيــاة واملــوت .وال ريــب يف أنّهــم مدع ـ ّوون إىل اختيــار الحيــاة
ـكل مــا ينتــج مــن هــذا االختيــار مــن الت ـزام وتضحيــة ومثابــرة ،يوظّفــون بهــا طاقاتهــم
بـ ّ
ومؤسســاتهم ،وترســيخ
كلّهــا يف خدمــة ســعادة اإلنســان ،ويعملــون عــى تج ـ ّدد كنائســهم ّ
نصاعــة شــهادتهم وفاعل ّيــة حضورهــم بــن أخوتهــم مــن ســائر األديــان والت ّيــارات الفكريّــة
والثقاف ّيــة .وهــم اليــوم ،إذ يســتغفرون اللــه عــى ضعفاتهــم وأخطائهــم عــر التاريــخ،
يســتم ّدون مــن رحمــة اللــه وغفرانــه القـ ّوة والثبــات لنبــذ ثقافــة املــوت واختيــار الحيــاة.
ـيايس يف الــرق األوســط بالــغ التعقيــد .ويف خض ـ ّم مــا يــدور فيــه
 .2إ ّن الوضــع الجيوسـ ّ
مــن أحــداث ،يواجــه وجــود املســيحيّني تش ـظّيًا عــى املســتويات كافّ ـةً ،مــن انحســارهم
الدميوغـرا ّيف وصــوالً إىل ضمــور حضورهــم وشــهادتهم .وقــد حتّــم علينــا هــذا الوضــع البــدء
 .1إ ّن اســتخدام مصطلــح «الــرق األوســط» يف هــذه الوثيقــة نابــع مــن مج ـ ّرد كثافــة حضــوره يف أدب ّياتنــا،
أي أبعــاد إيديولوجيّــة أو إيحــاءات كولونياليّــة.
وهــو ال يحمــل ّ
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ببحـ ٍ
ـث مع ّمــق يف أوضــاع املســيحيّني يف هــذه املنطقــة مــن بــاب ق ـراءة نقديّــة هادئــة
تســتند إىل رؤيــة الهوتيّــة نـ ّـرة ومناهــج علميّــة دقيقــة .إنّنــا مجموعــة مســكونيّة مــن
الخب ـرات والخ ـراء يف علــم الالهــوت والعلــوم اإلنســان ّية والجيوسياس ـ ّية ،نســاء ورجــال،
خادمــات وخـ ّدام مك ّرســون ومؤمنــون علامن ّيــون ننتمــي إىل كنائــس متن ّوعــة ،وآفــاق ثقاف ّي ٍة
متعـ ّددة ،وجغرافيــا وطنيّــة مختلفــة ،واختصاصـ ٍ
ـات علميّـ ٍة متقاطعــة .وقــد تداعينا وســعينا
إىل القيــام بهــذه القـراءة عــى قــدر مــا أوتينــا مــن معرفــة وخــرة ومحبّــة لكنائســنا ،شــعبًا
ومؤسســات.
وســلط ًة ّ
ـاوري مــع مروحــة واســعة مــن االختصاصيّــن يف الــرق
 .3بعــد انطالقنــا يف مســا ٍر تشـ ٍّ
األوســط بغيــة مقاربــة أوضــاع املســيحيّني مقارب ـ ًة موضوعيّــة ،اعتمدنــا يف صــوغ هــذه
الســياقي ،الــذي ينطلــق مــن الواقــع متف ّح ًصــا الخطــاب
الوثيقــة منهج ّيــة الالهــوت
ّ
الالهــو ّيت واملامرســات الدين ّيــة يف ضــوء معايــر علم ّيــة ونقديّــة رصينــة تســتند إىل
الجيوســيايس تحــت مجهــر
مكتســبات العلــوم اإلنســانيّة مــن جهــة ،وواض ًعــا الواقــع
ّ
التوصــل
الحقائــق الالهوتيّــة مــن جهــة أخــرى (راجــع الفق ـرات  .)76-74وكان هدفنــا ّ
إىل منطلــقٍ لتمييــز مــا يريــده اللــه لكنيســته يف هــذه املنطقــة واإلصغــاء إىل مــا يقولــه
الــروح للكنائــس (رؤيــا « )7/2هنــا واآلن».
 .4لقــد آثرنــا ،يف هــذه الوثيقــة ،الخــوض يف مــا قــد يــرى بعضهــم أنّــه ال تســوغ مناقشــته
يف الفضــاء العــا ّم ،أل ّن تطلّعنــا ينبــع مــن إمياننــا مبــا قالــه السـ ّيد املســيح« :تعرفــون الحـ ّـق
والحــق يح ّرركــم» (يوح ّنــا  .)32/8هــذا األمــر يعنــي التــزام تعميــق الحــوار يف مضامــن
ّ
هــذه الوثيقــة كلّهــا مــع إخوتنــا املســيحيّني والســلطة الخادمــة يف الكنائــس ،ومــع املنتمــن
املؤسســات
إىل األديــان األخــرى ،ومــع ذوي الــرأي يف القــوى املجتمعيّــة الحيّــة ،ومــع ّ
املســكون ّية اإلقليم ّيــة والعامل ّيــة ،ويف طليعتهــا مجلــس كنائــس الــرق األوســط ،ومــع
املنظّــات والهيئــات املدن ّيــة اإلقليم ّيــة والدول ّيــة التــي نجــد لديهــا اإلرادة الحســنة إلحــال
الســام العــادل وتحقيــق الخــر للنــاس جميعهــم يف منطقــة الــرق األوســط.
 .5تقــع املقاربــة الالهوت ّيــة واملجتمع ّيــة والسياســ ّية التــي نق ّدمهــا يف هــذه الوثيقــة يف
ٍ
توصيــف للســياق الــذي يعيــش فيــه املســيح ّيون
ثالثــة أجــزاء .فهــي تنطــوي أ ّوالً عــى
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يف الــرق األوســط ،وتتض ّمــن ثانيًــا عرضً ــا للتح ّديــات التــي يواجهونهــا ،وتتل ّمــس ثالثًــا
بعــض الخيــارات والسياســات التــي يتعـ ّـن عليهــم تب ّنيهــا إن هــم أرادوا التعامــل بج ّديّــة مــع
معنــى وجودهــم وحضورهــم .ونأمــل أن تُســهم هــذه الوثيقــة يف فتــح بــاب لحــوار جــريء،
ـيحي يف قلوبهــم يك يختــاروا الحيــاة،
وال س ـ ّيام يف صفــوف الشــباب ،وترســيخ للرجــاء املسـ ّ
ـي وأدا ًة لــه ،ونــو ًرا مــن نــور املســيح الــذي غلــب املــوت
ويكونــوا عالم ـ ًة للفــرح الحقيقـ ّ
را.
باملــوت وقــام منت ـ ً
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الفصل األ ّول
واقع املسيح ّيني يف الرشق األوسط وأحوالهم
الجيوسيايس
أ ّوالً :السياق
ّ
التن ّوع بني الق ّوة والضعف
تجــى هــذا
 .6إنّ منطقــة الــرق األوســط ت ّتصــف بالتنــ ّوع منــذ أقــدم األزمنــة .وقــد ّ
التنـ ّوع يف غــر مجــال كالديــن واللغــة واإلثنيــة واالجتــاع والثقافــة والسياســة ،وقــام عــى
ـص بالديــن تحدي ـ ًدا ،طغــت عــى هــذه املنطقــة
التاميــز والتالقــي يف آن م ًعــا .يف مــا يختـ ّ
خصوصــا بفعــل مــا شــهدته
مــن العــامل ســمة دين ّيــة حتّــى قبــل قيــام التوحيــد ،وذلــك
ً
مــن كثافــة التعبـرات الدين ّيــة ،مبــا فيهــا فكــرة اإللــه األعــى يف الحضــارة املرصيّــة القدميــة
دي إىل
وحضــارات بــاد الرافديــن وســوريا وكنعــان .يف مــا بعــد ،ض ـ ّم هــذا املشــهد التع ـ ّد ّ
جانــب اليهوديّــة واملســيحيّة واإلســام ،عــى اختــاف مذاهبهــا ،جامعـ ٍ
ـات دينيّ ـ ًة أخــرى
كاإليزيديّــن .وقــد انعكــس واقــع العيــش م ًعــا ،مبــا ينطــوي عليــه مــن إيجاب ّيــات وصعوبات،
عــى العالقــات االجتامع ّيــة والتعبـرات اللغويّــة والتشـكّالت السياسـ ّية واملناهــج الثقاف ّيــة.
فطَبَعهــا بطابعــه يف مناحــي االنتــاء إىل الفضــاءات العا ّمــة واملســاحات املشــركة ،وال سـيّام
يف مــا يتّصــل بــإدارة الشــأن العــا ّم والســعي إىل الخــر العــا ّم .ولك ّنــه أفــى أيضً ــا إىل أمنــاط
مــن الــراع والتنافــس ،وذلــك مــن بــاب الســعي إىل الهيمنــة عــى اآلخــر أو الغلــ ّو يف
الدفــاع عــن الخصوص ّيــات.
 .7اقتــى هــذا املشــهد البحــثَ عــن أفضــل النــاذج إلدارة التنـ ّوع وابتــكار أمنــاط للتالقــي
ـامي ،مــا دعــا إىل تكريــس التن ـ ّوع بوصفــه منوذ ًجــا حضاريًّــا يتــاءم مــع
التجـ ّ
ـاوري السـ ّ
ـي
هويّــة الــرق األوســط وينســجم مــع طبيعتــه .وقــد ّ
وصــف «إعــان اليونيســكو العاملـ ّ
للتنــ ّوع الثقــا ّيف» ( ،)2001يف ما ّدتــه األوىل ،هــذا النمــوذج عــى أنّــه «مصــدر للتبــادل
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ـي بالنســبة إىل
والتجديــد واإلبــداع ،وهــو
رضوري للجنــس البـ ّ
ّ
ـري رضور َة التنـ ّوع البيولوجـ ّ
الكائنــات الحيّــة» .مــن هنــا ،يظهــر جليًّــا أ ّن إحــدى الخصوصيّــات النموذجيّــة ملجتمعــات
مــا
الــرق األوســط تكمــن يف التنــ ّوع حتّــى يف اإلدارة السياســ ّية ،وذلــك عــى الرغــم ّ
شــهدته بعــض الحقبــات التاريخ ّيــة مــن نزعــة لــدى الساســة إىل التسـلّط أو إىل اإلفـراط يف
توحيــد البنــى السياس ـيّة.
 .8لــن يش ـكّل التن ـ ّوع مصــدر غ ًنــى ومســاحة تفاعــل ونهــج تالقــح يف منظومــة القيــم
املشــركة واملصالــح العا ّمــة ،إالّ أنّــه كان ،عــى مـ ّر التاريــخ ،بالقــدر ذاتــه مصــدر تعقيــدات
والحــق أ ّن االســتعامر ذا األشــكال املتعــ ّددة
اتّخــذت أحيانًــا شــكل رصاعــات وحــروب.
ّ
خصوصــا بعــد الحــرب العامليّــة األوىل وانهيــار
الــذي تع ّرضــت لــه منطقــة الــرق األوســط
ً
الســلطنة العثامن ّيــة غال ًبــا مــا أخفــق يف خلــق األطــر التــي تتيــح ملجتمعــات هــذه املنطقــة
ـي باالســتناد إىل مفهــوم الدولــة املدن ّيــة التــي يســودها القانــون،
ـي واإلثنـ ّ
إدار َة تن ّوعهــا الدينـ ّ
ـي» نحــو بنــاء هويّــات وطنيّــة متوازنــة .فكـ ّرس هذا االســتعامر مســار
والسـ َر بشــكل «طبيعـ ّ
تســد» الخبيثــة ،وفَـ َرض قيــام دولــة إرسائيل
الحاميــات ،وأمعــن يف اللجــوء إىل معادلــة «فـ ّرق ُ
ـري مقيــت .ومــع قيــام
ـوي وتهجـ ٍّ
ـطيني عــر مســار دمـ ٍّ
( )1948عــى حســاب الشــعب الفلسـ ّ
ـي ه ّمــش فكــرة اإلنتاج ّية،
ـادي واسـ
ّ
الثــورة النفط ّيــة ،ظهــر تو ّجــه اقتصـ ّ
ـتثامري ذو طابــع ريعـ ّ
وأوقــع منطقتنــا يف نســق اســتهاليكّ طــال يف تداعياتــه الســلبيّة نطــاق إنتــاج املعرفــة .أ ّمــا
يف الســنوات األخــرة ،فقــد شــهدت منطقــة الــرق األوســط ،باإلضافــة إىل أشــكال مــن
االســتعامر «الجديــد» وحــروب بالوكالــة ،إعــادة إنتــاج للعصب ّيــات الطائف ّيــة واملذهب ّيــة
كل مــن تنظيــم
شــيعي يضطلــع فيــه ّخصوصــا عــر تبلــور مق ّومــات رصاع س ّن ٍّي
تجلّــت
ً
ٍّ
الدولــة اإلســاميّة يف الع ـراق والشــام (داعــش) ومنظومــة «واليــة الفقيــه» بــأدوار مد ّمــرة.
 .9يف خضـ ّم هــذه التحـ ّوالت كلّهــا ،شــعر كُـ ُـر مــن املســيح ّيني بأخطــار تتهـ ّدد وجودهــم .وقد
را إىل
تع ّمــق هــذا الشــعور لــدى بعضهــم بفعــل اللجــوء إىل مقاربــة اختزال ّيــة تســتند ح ـ ً
منطــق األكرثيّــة واألقلّ ّيــة .ســاهم هــذا املنــاخ يف دفــع النخــب الثقافيّــة املســيحيّة إىل البحــث
عــن مصطلحــات ومفاهيــم ومنظومــات «إنقاذيّــة» ،ولعلّــه كان أحــد العوامــل التــي صبّــت
يف نشــوء عــارات فكريّــة تدعــو ،مث ـاً ،إىل القوم ّيــة العرب ّيــة والقوم ّيــة الســوريّة ،وتأســيس
ـي عــن الحالــة
أح ـزاب عقائديّــة ذات نزعــة علامن ّيــة رصيحــة مبعنــى إقصــاء املعطــى الدينـ ّ
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السياســيّة .ولكــن مــن رحــم بعــض هــذه األحــزاب انبثقــت أنظمــة سياســيّة اســتبداديّة
وقمعيّــة عــى حســاب الح ّريّــة والدميقراطيّــة والعدالــة االجتامعيّــة .ومــن ثـ ّم ،طُعــن منــوذج
التن ـ ّوع وســقطت التعدّديّــة .واألكيــد أ ّن فشــل هــذه املقاربــة «اإلنقاذيّــة» كان أحــد أبــرز
العوامــل التــي أســفرت عــن نشــوء مقاربــة نقيضــة قوامهــا الديــن .فتـ ّم االنتقــال مــن الغلـ ّو
ـي الــذي بلــغ أحيانًــا حـ ّد اإلقصــاء والتكفــر ،مــا أيقــظ لــدى عــدد
«العلــا ّين» إىل الغلـ ّو الدينـ ّ
ال يســتهان بــه مــن املســيحيّني خوفهــم «القديــم» عــى مصريهــم .وينــري بعضهــم اليــوم،
بنتيجــة ذلــك ،إىل اســتدراج الحاميــات واللــواذ بفكــرة «حلــف األقلّ ّيــات» معتـ ًرا أنّهــا تضمــن
للمســيح ّيني بقاءهــم يف منطقــة الــرق األوســط .والحـ ّـق أ ّن هــذا الخيــار يفــي ،مــن جملــة
ـيايس للديــن،
مــا يفــي إليــه ،إىل تشــويه الشــهادة املســيحيّة املســتندة ال إىل التوظيــف السـ ّ
توســل تثبيــت الخصوصيّــات واالمتيــازات حفاظًــا عــى هويّــة جامــدة ،بــل إىل االنفتــاح
وال إىل ّ
عــى اآلخــر والتحــاور معــه .كــا يتّضــح راه ًنــا أ ّن هــذا الخيــار يشـ ّـل انخـراط املســيح ّيني يف
املجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا ،وينعكــس ســل ًبا عــى نضالهــم فيهــا مــن أجــل إعــاء شــأن
املواطنــة والســعي إىل تحقيــق ســبل مامرســتها عــى أكمــل وجــه.

من الحداثة املج َهضة إىل العوملة امللتبسة
 .10يتّفــق معظــم املؤ ّرخــن عــى أ ّن عــر «النهضــة العربيّــة» انطلــق بق ـ ّوة إثــر حملــة
نابليــون بونابــرت عــى مــر ( ،)1798علـ ًـا أنّنــا نرصــد بعــض املعــامل النهضويّــة الالفتــة
يف الــرق األوســط ،وال سـ ّيام يف مــر وبــاد الشــام ،قبــل هــذا التاريــخ .النهضــة العرب ّيــة
مــروع حــدا ّيث بالدرجــة األوىل ،أي إنّهــا شـكّلت محاولـ ًة ج ّديّـ ًة للتفكــر يف معنــى الحداثــة
األوروبّيّــة ويف كيفيّــة تلقّفهــا واالســتعانة بعــدد مــن عنارصهــا يف ســبيل تجديــد الثقافــة
واملجتمــع .ولــن شــهدت منطقتنــا ،منــذ ذلــك الحــن ،ظواهــر حداث ّيــ ًة أخــرى جديــر ًة
باالهتــام تركــت أث ـ ًرا بال ًغــا يف املنــاخ الثقــا ّيف عمو ًمــا ،إالّ أ ّن النهضــة العرب ّيــة تبقــى أه ـ ّم
املشــاريع الحداثيّــة يف منطقــة الــرق األوســط وأكرثهــا اتّســا ًعا وعم ًقــا.
 .11إنّ إحــدى ســات مــروع النهضــة العرب ّيــة هــي التفكــر املع ّمــق يف العالقــة بــن
الديــن وتط ـ ّور املجتمــع .وقــد كانــت ملف ّكــري عــر النهضــة إســهامات ق ّيمــة يف الفكــر
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ـيايس ،ويف عالقــة الديــن بالعقــل ،ويف الــدور الــذي يضطلــع بــه األخــر يف
ـي والسـ ّ
املجتمعـ ّ
تحريــر اإلنســان مــن الجهــل فرديًّــا وجامعيًّــا .والحـ ّـق أ ّن مف ّكــري عــر النهضــة مل يعطــوا
جوابًــا واحـ ًدا عــن العالقــة بــن الديــن والعقــل .ففيــا ســاوى بعضهــم ،مثـاً ،بــن اإلســام
والعقــل ،رأى آخــرون أ ّن العقــل يؤلّــف ظاهــر ًة عا ّم ـ ًة مســتقلّ ًة عــن الديــن ،وقــادر ًة عــى
ـري .فضـاً عــن
أن تــز ّود البــر مبســاحة للحــوار يف مــا بينهــم كائ ًنــا مــا كان انتامؤهــم الفكـ ّ
ذلــك ،زرع عــر النهضــة العربيّــة بــذور الفكــرة القوميّــة ،وذلــك انســجا ًما مــع مــا كان
شــائ ًعا يف أوروبّــا القــرن التاســع عــر مــن نشــأة القوم ّيــات وازدهارهــا ،ودعــا يف بعــض
ت ّياراتــه إىل فصــل الديــن عــن الدولــة.
وتنويري فحســب،
تثقيفي
 .12يتبـ ّـن مـ ّـا ســبق أ ّن النهضــة العربيّــة مل تكــن مجـ ّرد مــروع
ٍّ
ٍّ
ـي
بــل ات ّصفــت أيضً ــا ببعــد سـ ّ
ـيايس .ففكــر النهضــة يختــزن يف ثن ّياتــه بــذور مــروع مجتمعـ ٍّ
ـيايس ،وذلــك عــى قــدر الثقــة التــي أوالهــا ر ّواده للعقــل ولقدرتــه عــى تنظيــم شــؤون
وسـ ّ
املجتمــع يف تن ّوعــه .بيــت القصيــد ،هنــا ،هــو أ ّن العقــل مي ّثــل العــا ّم واملشــرك بــن البــر.
ـاص ،كالديــن والعــرق ولــون البــرة ،بــل عــى العــا ّم .وهــذا
والدولــة ال تبنــى عــى الخـ ّ
املبــدأ هــو أســاس الدولــة الدميقراط ّيــة الحديثــة وقــوام فكــرة املواطنــة .وقــد اعتــر كُـ ُـر
مــن النهضويّــن أنّنــا هنــا أمــام قاعــدة ذهب ّيــة قــادرة عــى دفــع املجتمــع قُ ُد ًمــا ووضــع
مداميــك مامرســة سياسـيّة أكــر عدالــة.
ربــا يكمــن أحــد
ـادي يف النهضــة العرب ّيــةّ .
 .13اضطلــع املفكّــرون املســيح ّيون بــدور ريـ ٍّ
أســباب هــذه الظاهــرة يف أ ّن هــؤالء كانــوا ،نســب ًّيا ،أكــر اســتفاد ًة مــن ســواهم مــن املــدارس
التــي أنشــأتها اإلرســاليّات والكنائــس املحلّيّــة .يُضــاف إىل ذلــك رغب ـ ُة بعضهــم يف إيجــاد
قواســم مشــركة مــع املســلمني مــن خــارج الرابطــة الدينيّــة (راجــع الفقــرة  ،)9وذلــك عــر
تثمــن العقــل والتشــديد عــى االنتــاء إىل ثقافــة مشــركة قوامهــا اللغــة العرب ّيــة .ولك ـ ّن
ـي فيهــا ،بــل
النهضــة مل تكــن مرشو ًعــا مســيح ًّيا عــى الرغــم مــن دور املســيح ّيني الطليعـ ّ
كانــت مرشو ًعــا «عربيًّــا» ،مبعنــى أ ّن صانعيهــا كانــوا مــن املســيحيّني واملســلمني واليهــود
وغــر املتديّنــن الناطقــن باللغــة العربيّــة ،أو الذيــن يعتــرون أنّهــم ينتمــون إىل ثقافــة
عرب ّيــة مشــركة.
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الســيايس
 .14لقــد أثبتــت خــرة مجتمعاتنــا منــذ مطلــع القــرن العرشيــن أ ّن املــروع
ّ
املنبثــق مــن النهضــة مل يـ ِ
ـؤت مثــاره املرجـ ّوة .ولعـ ّـل هــذا يعــود ،يف جــزء منــه ،إىل شــعور
خصوصــا
كُـ ُـر مــن املســلمني بــأ ّن مرتكـزات هــذا املــروع ذات أصــل غــر ٍّيب لكونهــا تســتقي
ً
مــن الحداثــة األوروبّ ّيــة ،وبــأ ّن هــذه الحداثــة هــي يف نهايــة املطــاف ظاهــرة تش ـكّلت
ـامي يف قيامهــا.
خــارج نطــاق األ ّمــة اإلســاميّة ،وذلــك عــى الرغــم مــن أه ّميّــة الرافــد اإلسـ ّ
يظهــر هــذا الشــعور بوضــوح لــدى منظّــري الصحــوة اإلســاميّة ،الذيــن ســعوا إىل تقديــم
ـيايس بديــل مســتم ٍّد ،بطريقــة أو بأخــرى ،مــن اإلســام .ويُضــاف إىل هــذا فشـ ُـل
منــوذج سـ ٍّ
ـي ،وال س ـ ّيام
ـي حقيقـ ٍّ
معظــم الــدول التــي نشــأت يف منطقتنــا يف إرســاء منــوذج دميوقراطـ ٍّ
ـودي يف فلســطني وقيــام
بعــد إطــاق اللــورد بلفــور وعـ ًدا بإقامــة دولــة قوميّــة للشــعب اليهـ ّ
ـي .كــا أ ّن عــد ًدا
دولــة إرسائيــل بعــد دخــول املنطقــة حقبــة االنتــداب الربيطــا ّين والفرنـ ّ
مــن حـكّام هــذه الــدول اســتغلّوا نكبــة فلســطني ( ،)1948ومــا أســفرت عنــه مــن رصاعــات،
لفــرض دكتاتوريّــات مق ّنعــة أو معلنــة ،وذلــك بح ّجــة أ ّن الظــروف تقتــي محاربــة الكيــان
الصهيــو ّين حتّــى ولــو أىت ذلــك عــى حســاب الح ّريّــة الفرديّــة وعــر اللجــوء إىل القمــع
ـيايس (راجــع الفقــرة .)9
الفكـ ّ
ـري والسـ ّ
 .15إنّ فشــل مجتمعــات الــرق األوســط يف تل ّقــف مــروع الحداثــة الــذي عـ ّـرت عنــه
النهضــة ،ويف صوغــه عــى نحــو يتــاءم مــع خصوصيّاتهــا ،أدّى يف غالب ّيــة األحيــان إىل تأرجــح
هــذه املجتمعــات بــن األصالــة والحداثــة ،أو بــن التقليــد واملعــارصة .هــذا األمــر ينعكــس
غال ًبــا يف التعامــل مــع بعــض اإلشــكال ّيات املنبثقــة مــن حقبــة مــا بعــد الحداثــة بعقل ّيــة مــا
قبــل الحداثــة ،أو يف اللجــوء املفــرط إىل عنــارص ســابقة للحداثــة كالعقل ّيــة الغيب ّيــة مث ـاً.
ويزيــد يف هــذا التأرجــح أ ّن املســاهمة التــي يقــوم بهــا أبنــاء مجتمعاتنــا يف صناعــة الفكــر
والعلــم املعارصيــن ال تـزال محــدود ًة نســبيًّا.
خاصـ ًة غال ًبــا مــا يرتــدي
 .16مــن الواضــح أ ّن التشـ ّبث مبــا يُعتــر تقاليــد وتراثــات وأعرافًــا ّ
يف منطقــة الــرق األوســط طاب ًعــا دينيًّــا ،أو طائفيًّــا ،أو عرقيًّــا ،أو قوميًّــا ،أو قبليًّــا ،مع َّرضً ــا
ربــا يبلــغ ح ـ ّد التط ـ ّرف .ولعـ ّـل مــن أخطــر مــا
لالنســياق ،يف بعــض أشــكاله ،إىل تش ـ ّدد ّ
ـي الــذي يتّخــذ أحيانًــا شــكالً عنف ًّيــا
ينتــر يف منطقتنــا حــا ً
رضا هــو نــوع مــن التطـ ّرف الدينـ ّ
يصــل إىل حــ ّد محاولــة طمــس الهويّــات املغايــرة (راجــع الفقــرة  .)9ولــن كان اإلســام
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الســيايس يشــكّل اليــوم ،يف بعــض أشــكاله املتط ّرفــة ،تربــ ًة خصبــ ًة للعنــف املســتند إىل
ّ
ـروري التشــديد عــى أنّ العنــف ليــس ظاهــر ًة لصيق ـ ًة باإلســام،
الديــن ،إالّ أنّــه مــن الـ
ّ
را ،بــل هــو ظاهــرة أنرثوبولوج ّيــة ومجتمع ّيــة
أو بـ ّ
ـيايس ،أو بالديــن ح ـ ً
ـكل اإلســام السـ ّ
ـي.
بالدرجــة األوىل غال ًبــا مــا ترتبــط بخطــاب عــن الهو ّيــات مغلـ ٍ
ـق وإقصــا ٍّيئ وفوقـ ّ
 .17ال تختلــف املجتمعــات يف الــرق األوســط اليــوم عــن ســائر مجتمعــات العــامل مــن
حيــث إنّهــا جــزء مــن العوملــة املتصاعــدة التــي يشــهدها كوكبنــا منــذ عــدد مــن العقــود.
فهــي تتّســم ،وال س ـ ّيام يف املــدن ،بقــدر كبــر مــن التنميــط يف املــأكل واملــرب وامللبــس.
يضــاف إىل ذلــك مــا تتيحــه وســائل االتّصــال الحديثــة مــن قــدرة عــى التواصــل بشــكل
شــبه
فــوري .والجديــر بالذكــر أ ّن هــذه الوســائل اضطلعــت بــدور فاعــل يف انتفاضــات
ّ
الربيــع العــر ّيب (راجــع الفقــرات  )23-20متيحــ ًة توثيــق الحــركات الشــعب ّية وإيصــال
أصدائهــا إىل أصقــاع الكــون .ولــن كانــت العوملــة كث ـ ًرا مــا ت ُفــي إىل تكثيــف التواصــل
اإلنســا ّين وفتــح آفــاق لــه غــر مســبوقة ،إالّ أنّهــا ليســت يف منـأًى عــن االلتبــاس .فالثابــت
أيضً ــا أ ّن العوملــة تع ّمــق ظاهــرة ارتبــاط اإلنســان باآللــة ،مــا قــد يــؤدّي إىل تهديــد قــدرة
اإلنســان الفــرد عــى إقامــة عالقــات أصيلــة باملحيطــن بــه عــى نحــو يتخطّــى التبع ّيــة
املفرطــة لتقن ّيــات التواصــل.
ي الرتبــاط الــدول اقتصاديًّــا بعضهــا ببعــض وبنشــوء
 .18يتّصــف عاملنــا املعــومل بتكثّــف جـ ٍّ
هيكل ّيــات اقتصاديّــة معوملــة .ويرتافــق هــذا مــع تصاعــد لــدور االعتبــارات االقتصاديّــة يف
تقريــر سياســات الــدول يــأيت أحيانًــا عــى حســاب املنظومــات األخالق ّيــة الوازنــة ،وال سـ ّيام
رشعــة حقــوق اإلنســان .يضــاف إىل ذلــك تع ّمــق ملحــوظ للــرخ بــن الــدول التــي تصنــع
الحضــارة الرقميّــة والــدول التــي تكتفــي باســتهالكها .وال ّ
شــك يف أ ّن مجتمعــات الــرق
األوســط ،التــي تنتــر فيهــا ثقافــة االســتهالك ،تجــد ذاتهــا ،يف غالب ّيــة األحيــان ،ضح ّي ـ ًة
ملــآالت العوملــة االقتصاد ّيــة ومــا يُفــرض مــن رشوط عــى الــدول التــي ال تســتطيع مواكبتهــا،
ـي يف لعبــة اإلنتــاج والتســويق.
وذلــك بســبب دورهــا الهامـ ّ
 .19إ ّن الجنــوح إىل العموم ّيــة املقــرن بالعوملــة غال ًبــا مــا يتســ ّبب مبيــل معاكــس إىل
التشــديد عــى الخصوص ّيــة والهويّــات الض ّيقــة .والحـ ّـق أ ّن هــذا النــوع مــن االســتقطاب ال
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يقتــر عــى إشــكاليّة الهويّــة ،بــل ميهــر بخامتــه الحيــاة املعوملــة عمو ًمــا .وهــو كث ـ ًرا مــا
ـي مــن جهــة،
يتّخــذ يف منطقــة الــرق األوســط شــكل التوتّــر بــن تعاظــم الشــعور الدينـ ّ
وتصاعــد الالمبــاالة الدين ّيــة وعــدم الثقــة بالديــن مــن جهــة أخــرى ،وصــوالً إىل نــوع مــن
وخصوصــا يف صفــوف الشــباب (راجــع الفقــرة .)54
اإللحــاد «الجديــد» يف بعــض األوســاط،
ً

تح ّوالت «الربيع العر ّيب»
 .20يف العــام  ،2010انطلقــت ثــورات «الربيــع العــر ّيب» وشـكّلت حدثًــا عظيــم األه ّم ّيــة
بالنســبة إىل منطقتنــا ،إذ كشــفت مــا تراكــم طــوال عقــود مــن آفــات سياس ـيّة وتح ّديــات
اقتصاديّــة وإشــكاالت ثقاف ّيــة .وقــد فضحــت االحتجاجــات الفجــوة بــن الحـكّام والشــعوب
وأثبتــت أ ّن األنظمــة السياس ـ ّية القامئــة فقــدت رشع ّيتهــا ،أل ّن هــذه الرشع ّيــة ال ميكــن أن
تنبثــق إالّ مــن رىض املواطنــات واملواطنــن عــن أداء الساســة .وقــد دلّــت الشــعارات التــي
ُرفعــت إبّــان التحـ ّركات الشــعبيّة عــى مــدى التداخــل بــن العدالــة االجتامعيّــة مــن جهــة،
ـيايس
والحقــوق املدن ّيــة ،وال س ـ ّيام الح ّريّــة ،مــن جهــة أخــرى ،وذلــك يف كنــف نظــام سـ ٍّ
يطمــح النــاس إىل كونــه دميقراط ًّيــا حقيق ًّيــا .والالفــت أ ّن هــذه التحــ ّركات متكّنــت مــن
تخطّــي حواجــز الديــن والطائفــة والعــرق والجنــس والجيــل ،وأفصحــت عــن ذاتهــا باللجــوء
إىل أمنــاط غــر تقليديّــة شــكالً ومضمونًــا .فثــارت عــى النــاذج االقتصاديّــة املعمــول بهــا،
ـيايس ،وش ـكّكت يف قــدرة األح ـزاب
و َد َعــت إىل تجــاوز الوصفــات الجاهــزة يف اإلصــاح السـ ّ
توســع واضــح لرقعــة املجتمــع املــد ّين،
التقليديّــة عــى التغيــر .وقــد تصاحــب هــذا مــع ّ
الــذي مــارس دو ًرا عــى جانــب كبــر مــن األه ّميّــة ال يف مواكبــة االحتجاجــات الشــعبيّة
ـي املتّصــل مبنظومــة القيــم
فحســب ،بــل
ً
خصوصــا يف تحفيــز النقــاش الفكـ ّ
ـري واملفاهيمـ ّ
وقضايــا املجتمــع واالقتصــاد.
 .21تصــدّ رت املواطنــة ،مفهو ًمــا وقيم ـ ًة ،انتفاضــات «الربيــع العــر ّيب» يف تونــس ومــر
وســوريا ،ويف مــا بعــد يف العــراق ولبنــان .وقــد أظهــرت التحــ ّركات الشــعبيّة أ ّن حقــوق
املواطنــات واملواطنــن منتهكــة ومســتباحة منــذ عقــود ،حتّــى تحـ ّول هــذا الوضــع املنحــرف
إىل مــا يشــبه القاعــدة ،علـ ًـا بــأ ّن هــذا االنح ـراف غال ًبــا مــا اســتند إىل مقــوالت كالديــن
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والطائفــة والعــرق واملنطقــة .ومــن ثـ ّم ،فــإ ّن انتفاضــات «الربيع العــر ّيب» أســقطت مفهومي
األقلّيّــة واألكرثيّــة باســم املواطنــة القامئــة عــى حقــوق الفــرد ،وطالبــت بإعــادة مفهــوم
ـي.
املواطنــة إىل قلــب املامرســة السياس ـ ّية وجعلــه ن ـراس اإلصــاح السـ ّ
ـيايس واملجتمعـ ّ
ـزي يف انتفاضــات
 .22اضطلعــت فئــة الشــباب ،ذكــو ًرا وإناثًــا عــى ح ـ ّد ســواء ،بــدور مركـ ٍّ
والحــق أ ّن هــذه
«الربيــع العــر ّيب» وقبضــت عــى ناصيــة االحتجاجــات يف غــر بلــد.
ّ
االنتفاضــات أظهــرت أ ّن هــذه الفئــة تعــاين مــن أزمــة خانقــة لعـ ّـل أبــرز مظاهرهــا يكمــن
ـذري .وقــد
ـي جـ ّ
ـيايس ،وهــي تتطلّــع إىل تغيــر سـ ٍّ
يف البطالــة واالســتبعاد السـ ّ
ـيايس ومجتمعـ ٍّ
ي يف قضايــا الشــباب وكيفيّــة انخراطهــم
ســاقت انتفاضــات «الربيــع العــر ّيب» إىل تفكــر مـ ٍّ
يف الحيــاة العائليّــة والجامعــة الدينيّــة والشــأن العــا ّم .كــا تكثّــف االهتــام بقضايــا النســاء
انطالقًــا مــن الســعي إىل عدالــة أكــر يف توزيــع املــوارد والفــرص ،وتأمــن حاميــة أوســع لهـ ّن
مــن االســتغالل واالبت ـزاز .وقــد أحالــت الثــورات الشــعب ّية ال إىل خطــورة تجاهــل قضايــا
املؤسســات
الشــابّات والش ـبّان ورضورة اإلصغــاء إىل صوتهــم فحســب ،بــل أيضً ــا إىل عجــز ّ
الدينيّــة ،يف كثــر مــن األحيــان ،عــن فهــم التغـ ّـرات التــي تطــرأ عــى حيــاة هــذه الفئــة
العمريّــة بفعــل العوملــة .ولوحــظ ،عــى وجــه العمــوم ،انقســام الشــباب إىل فــرق تب ًعــا
املؤسســة الدين ّيــة .فبعضهــم يشــعر حيالهــا باالغـراب أو الرفــض ،وبعضهــم
للموقــف مــن ّ
يرتبــط بهــا ولك ّنــه يعيــد التفكــر يف ارتباطــه هــذا ســاعيًا إىل قــدر مــن التحـ ّرر ،وبعضهــم
مــا زال ملتص ًقــا بهــا باعتبارهــا مرجعيّ ـ ًة أخالقيّ ـ ًة ومصــد ًرا للشــعور باألمــان.
 .23ال ريــب يف أ ّن انتفاضــات «الربيــع العــر ّيب» اختزنــت طاق ـ ًة كــرى عــى التغيــر رغــم
ـي
ـي تحديثـ ٍّ
مــا ات ُّهمــت بــه ،هنــا وهنــاك ،مــن عــدم قدرتهــا عــى بلــورة مــروع وطنـ ٍّ
متكامــل .ولعـ ّـل هــذه الطاقــة هــي أحــد أه ـ ّم األســباب التــي دفعــت القــوى السياس ـيّة
املســيطرة ،واملســتفيدة يف العــادة مــن املعادلــة السياس ـ ّية القامئــة ،إىل محاولــة االلتفــاف
عــى التحـ ّركات الشــعب ّية وشــيطنتها واعتبارهــا مســؤول ًة عــن القالقــل التــي رافقتهــا ،حتّــى
ـدي .ولكـ ّن هــذه االنتفاضات،
ـيايس التقليـ ّ
إنّهــا ســعت أحيانًــا إىل ز ّجهــا يف لعبــة الـراع السـ ّ
عــى الرغــم مــن محــاوالت شـلّها وتعطيلهــا ،كانــت منطل ًقــا لنشــوء طروحــات جديــدة يف
تف ّحــص عالقــة املواطنــة باالنتــاءات األخــرى كالديــن والطائفــة والعــرق واللــون ،وذلــك
مــن حيــث إ ّن املواطنــة هــي املظلّــة الجامعــة التــي تقـ ّر باالختالفــات وتحرتمهــا وتحتضنهــا
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(راجــع الفقــرة  .)12يف هــذا اإلطــار ،ت ـ ّم اســتدعاء مصطلحــات ذات شــأن مثــل «التن ـ ّوع
يف إطــار الوحــدة» (مــر) أو «إدارة التنــ ّوع» (لبنــان) .وقــد ح ّركــت هــذه الديناميّــة
الفكريّــة ميا ًهــا كانــت راكــد ًة لســنوات طويلــة ،وســاءلت النزعــة القامئــة يف منطقتنــا إىل
اخت ـزال مفهــوم املواطنــة يف مصلحــة الهويّــات الض ّيقــة.
 .24عــى الرغــم مــن هــذه الجوانــب اإليجابيّــة ،يجــب أالّ يغيــب عــن بالنــا أ ّن ثــورات
«الربيــع العــر ّيب» مل تســفر ح ّتــى اليــوم عــن قيــام أنظمــة سياس ـ ّية دميقراط ّيــة حقيق ّيــة
يف منطقــة الــرق األوســط .فلــن اســتطاعت بعــض الــدول وضــع دســاتري جديــدة أو
إطــاق عمليّــة سياسـيّة تغيرييّــة ،إالّ أ ّن األنظمــة القدميــة التــي ثــار النــاس عليهــا متكّنــت
مــن إعــادة إنتــاج ذاتهــا يف دول أخــرى ،أو مــا زالــت تبــدي رشاسـ ًة كبــر ًة يف الدفــاع عــن
بقائهــا .وال ينــدر أن تجــد شــعوب منطقتنــا ذاتهــا مضطــ ّر ًة إىل االختيــار بــن الدولــة
البوليس ـ ّية ودولــة الح ّر ّيــات .يضــاف إىل ذلــك أ ّن كث ـ ًرا مــن القــوى السياس ـ ّية اســتغلّت
انتفاضــات «الربيــع العــر ّيب» يك متعــن يف تغذيــة اإلرهــاب وتحويــل منطقتنــا إىل مــرح
ـيعي (راجــع الفقــرة .)8
لل ـراع بــن مــا يُعــرف باملحــور الس ـ ّن ّي واملحــور الشـ ّ

املستجدّ ات البيئ ّية والص ّح ّية
 .25إنّ مــا تعيشــه البرشيّــة اليــوم يف مواجهــة جائحــة كوفيــد  19ليــس وليــد الصدفــة ،بــل
يشـكّل نو ًعــا مــن كشــف حســاب قــاس ملــا ارتكبــه البــر مــن أخطــاء كــرى حيــال كوكــب
الطبيعــي .فجــاء الفــروس يك يحذّرهــم عســاهم يســتيقظون
األرض ومــوارده وتوازنــه
ّ
را
ويعيــدون االعتبــار ملعنــى الحيــاة والطبيعــة والص ّحــة البيئيّــة ،ومعنــى أن يكونــوا ب ـ ً
يســتحقّون الكوكــب الــذي يعيشــون عــى ســطحه .لقــد د ّمــرت عقــود مــن املامرســات
الخاطئــة والعــادات البرشيّــة املته ـ ّورة أجــزا ًء واســع ًة مــن كوكبنــا .فــا مل يغـ ّـر البــر
ســلوكهم بصــورة جذريّــة وواعيــة ومنظّمــة للحــ ّد مــن االرتفــاع يف تأذّيــه ،فــإ ّن
ـي ليــس
ـي واملناخـ ّ
وجودهــم عــى األرض ســيكون مهـ ّد ًدا .والحـ ّـق أ ّن التغـ ّـر اإليكولوجـ ّ
تح ـ ّوالً حتم ًّيــا ال ميكــن إيقافــه ،بــل هــو مســار يتّصــل اتّصــاالً وثي ًقــا بخيــارات برشيّــة،
ســواء أكانــت سياســات عا ّمــة أم قــرارات سياس ـ ّية.
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 .26لقــد اســتتبعت سياســات الرأســاليّة النيوليرباليّــة يف زمــن العوملــة ،ومــا رافقهــا مــن
اســتغالل للطبيعــة والبيئــة ،نتائــج كارثيّــة .فــأ ّدى تشــابك الرأســال ّية املعوملــة باالســتعامر
ـي ،الــذي يعـ ّـر عــن ذاتــه يف محــو الغابــات وتســويق الحيــاة ال ّربيّــة والبحريّــة
اإليكولوجـ ّ
ـي وانبعاثــات
واالعتــاد املفــرط عــى التصنيــع ،ومــا نجــم عــن ّ
كل ذلــك مــن تل ـ ّوث بيئـ ٍّ
واملــس
العاملــي واإلرضار بالغــاف الجــ ّو ّي لــأرض
حراريّــة وغــازات ،إىل تدمــر املنــاخ
ّ
ّ
ـي واســتجالب التهديــد الوبــا ّيئ .وتعــاين منطقــة الــرق األوســط بنــوع خــاص
بالتــوازن البيئـ ّ
تداعيــات هــذا التشــابك بســبب الحــروب وعــدم التـزام الــدول باملعايــر البيئ ّيــة وانتشــار
االســتهتار وقلّــة الوعــي والفســاد.
 .27ســاهمت خصخصــة قطاعــات الرعايــة الص ّح ّيــة وتقليص االســتثامر يف األبحــاث العلم ّية
والوبائ ّيــة يف إضعــاف أنظمــة الص ّحــة العا ّمــة الوقائ ّيــة والعالج ّيــة يف مناطــق كثــرة مــن
العــامل وتقليــل الثقــة بهــا .والالفــت أ ّن الجائحــة كشــفت حــال االرتبــاك يف قطاعــات الرعاية
الص ّحيّــة ،وأحرجــت بعــض الــدول التــي وجــدت ذاتهــا غــر مهيّــأة إلدارة حــال طــوارئ بهــذا
ـيايس عــى حســاب الجانــب
ـي وسـ ٍّ
الحجــم ،حتّــى إ ّن ر ّد الفعــل كث ـ ًرا مــا أىت ذا طابــع أمنـ ٍّ
ـي .وقــد شــهدنا هــذا يف عــدد مــن دول منطقــة الــرق األوســط ،التــي قــام بعضهــا
الص ّحـ ّ
بتجــاوز األطــر القامئــة مثــل وزارات الص ّحــة والتنميــة االجتامع ّيــة عــر تشــكيل لجــان
طــوارئ غالبًــا مــا أرشفــت عليهــا األجهــزة األمنيّــة ،مــا أ ّدى إىل الربــط بــن خطــاب الص ّحــة
وســلوك ّيات األمــن .كــا لجــأت بعــض الحكومــات إىل أدوات مراقبــة مســتحدثة ش ـكّلت
والخاصــة ،وانتهــاكًا لحقــوق اإلنســان.
مساســا بالح ّريّــات العا ّمــة
ّ
ً
االجتامعــي وتقصــر
 .28بالنظــر إىل ضغــط املصالــح االقتصاديّــة الضيّقــة والتفــاوت
ّ
الحكومــات يف مواجهــة األزمــة الناجمــة عــن الحظــر واإلغــاق الشــامل ،كانــت لرسعــة
انتشــار الفــروس تداعيــات كارث ّيــة عــى الفقــراء .وقــد كشــفت الجائحــة ،عــى وجــه
االقتصــادي امل ّتبــع يف بعــض دول منطقتنــا ،أي االقتصــاد
العمــوم ،هشاشــة النمــوذج
ّ
املبنــي عــى الخدمــات والقــروض الخارجيّــة ،مــع مــا يصاحــب ذلــك مــن تهميــش
ّ
للقطاعــات املنتجــة ،مثــل الزراعــة والصناعــة (راجــع الفقــرة  ،)18وإهــال للتعليــم
والص ّحــة وتراكــم للديــن العــام وتفاقــم للبطالــة.
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ـوي يف معظــم دول الــرق األوســط ،إذ
 .29لقــد فضحــت الجائحــة هشاشــة النظــام الرتبـ ّ
ُ
الوســائل
َ
الرقمــي غــر آبهــة بعــدم امتــاك أ َس كثــرة
لجــأت هــذه الــدول إىل التعليــم
ّ
اإللكرتون ّيــة الرضوريّــة كالحواســيب وخطــوط اإلنرتنــت .كــا أظهــرت الجائحــة محدوديّــة
التعليمــي بالفــوارق
الرســمي وعجــزه عــن مواكبــة التطــ ّور ،وارتبــاط النظــام
التعليــم
ّ
ّ
االجتامعيّــة ،وتعزيــزه عــدم تكافــؤ الفــرص بــن الفقــراء واالغنيــاء .يضــاف إىل ذلــك أ ّن
التعليــم يف منطقتنــا هــو أحيانًــا ضحيّــة اعتــاد نظــام تدريــس مــزدوج (صبا ًحــا ومســا ًء)
نقصــا يف البنــى التحت ّيــة واملصــادر البرشيّــة
يع ـ ّزز الرتاجــع يف املســتوى .كــا إنّــه يعــاين ً
ـي ،وعــدم التــواؤم مــع احتياجــات املجتمــع.
واملال ّيــة ،وإهــاالً للح ّيــز التقنـ ّ

الكنيس والالهو ّيت
ثانياً :السياق
ّ
التن ّوع
 .30تعــود أصــول الكنائــس يف منطقــة الــرق األوســط إىل الحقبــة الرســول ّية .ويرتكــز
إميــان هــذه الكنائــس عــى التقليــد املشــرك للكنيســة الجامعــة ،وال س ـ ّيام عــى الكتــاب
املقـ ّدس بوصفــه املعيــار والتعبــر ّ
األدق عــن وديعــة اإلميــان املق ّدســة ،والتــي عــى الكنائس
أن تحفظهــا وتتع ّمــق فيهــا باســتمرار مبعونــة الــروح القــدس ،وذلــك مــن طريــق الك ـرازة
والليتورجيــا وســائر أنــواع الخــدم .وتجــدر اإلشــارة إىل رضورة التمييــز بــن مضمــون
الوديعــة اإلميان ّيــة مــن جهــة ،وطرائــق التعبــر عنهــا مــن جهــة أخــرى .فــاألوىل راســخة،
فيــا األخــرة تتكيّــف مــع تبـ ّدل الســياق وتطلّعــات املؤمنــن وحاجاتهــم وتســاؤالتهم عــر
العصــور واألمكنــة.
 .31تعيــش كنائــس منطقــة الــرق األوســط ،منــذ نشــأتها ،خــرة التنــ ّوع .فالعصــور
املســيحيّة األوىل يف منطقتنــا شــهدت طرائــق متع ـ ّدد ًة لإلفصــاح عــن وديعــة اإلميــان التــي
تسـلّمتها الكنائــس مــن الشــهود األ ّولــن ،وذلــك تب ًعــا الختــاف اللغــات والثقافــات والتفاعــل
الوجــدا ّين .هكــذا ولّــدت بشــارة اإلنجيــل تقاليــد عميقة األثــر غرف منهــا املؤمنــون وتناقلوها
واللغوي
ـي
ّ
ـي والقانو ّين والف ّنـ ّ
ـي واألد ّيب والروحـ ّ
عــر األجيــال .وال يـزال اإلرث اآلبــا ّيئ والليتورجـ ّ
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يشــهد عــى هــذا التنـ ّوع .ونشــر يف هــذا الصــدد ،عــى ســبيل املثــال ،إىل التقليــد األنطــايكّ
العريــق بجــذوره اليونانيّــة واآلراميّــة والرسيانيّــة ومدارســه الالهوتيّــة وصلتــه الوثيقــة باآلباء
ـكندري
الرسيــان والكبادوك ّيــن (نســب ًة إىل منطقــة كبادوكية يف آســية الصغــرى) ،والتقليد اإلسـ
ّ
وروحــي،
والقبطــي ومدرســته الالهوت ّيــة ومــا أنتجتــه مــن غ ًنــى ثقــا ٍّيف
بشــقّيه اليونــا ّين
ّ
ّ
ي الرومــا ّين وال ـراث
ـي برتاثــه الفريــد .وال ننــى ،طب ًعــا ،ال ـراث الكاثولي ـ ّ
والتقليــد األرمنـ ّ
املحــي املنبثــق مــن حركــة اإلصــاح يف القــرن الســادس عــر .فلــن اختلفــت
ي
ّّ
اإلنجيــ ّ
أحــوال الكنائــس يف الــرق األوســط تب ًعــا ملعطيــات الزمــان واملــكان ،إالّ أنّهــا تصبــو جميعهــا
إىل إعــان البشــارة الواحــدة «هنــا واآلن» تحقي ًقــا لدعوتهــا ورســالتها.
 .32كان لإلرســال ّيات الغرب ّيــة ،منــذ القــرن الســابع عــر ،ســواء الرومانيّــة الالتينيّــة أو تلــك
املرتبطــة بحركــة اإلصــاح ،أثــر كبــر يف قيــام كنائــس رشق ّيــة كاثوليك ّيــة وكنائــس تنتمــي
ـي وبعضهــا يتّســم بنظــام ح ـ ّر .ولــن اع ُتــر
إىل ال ـراث اإلنجي ـ ّ
ي بعضهــا ذو طابــع تاريخـ ٍّ
نشــوء هــذه الكنائــس يف املــايض إشــكال ًّيا ،لكونــه أىت عــى حســاب الكنائــس التاريخيّــة يف
منطقتنــا ،إالّ أنّ هنــاك ميـاً واض ًحــا اليــوم لــدى عــدد ال يســتهان بــه مــن مســيح ّيي الرشق
كل
األوســط إىل تثمــن وجــود هــذه الكنائــس ال بالنظــر إىل الــدور الفريــد الــذي تقــوم بــه ّ
واحــدة منهــا فحســب ،بــل لكــون وجودهــا يحيــل أيضً ــا إىل روح التنـ ّوع التــي امتــازت بهــا
املســيحيّة منــذ أقــدم األزمنــة .يف هــذا الســياق ،تجــدر اإلشــارة إىل أ ّن املــدارس والجامعــات
واملراكــز الطبّيّــة واالجتامعيّــة التــي أنشــأها املرســلون الغربيّــون ع ـ ّززت دور الكنائــس يف
مجتمعاتهــا وســاهمت ،بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،يف قيــام «النهضــة العرب ّيــة» (راجــع
الفقـرات .)13-10
ـادي عــر
 .33قــام املســيح ّيون يف الــرق األوســط ،بعــد نشــأة اإلســام ،بــدور ثقــايفٍّ ريـ ٍّ
ـب ،مــن اليونان ّيــة والرسيان ّيــة إىل العرب ّيــة
نقــل علــوم عرصهــم ،وال سـ ّيام الفلســفة والطـ ّ
وانخراطهــم يف نقاشــات فلســف ّية والهوت ّيــة مــع املتكلّمــن والفقهــاء املســلمني .فجعلــوا
اللغــة العربيّــة لغـ ًة قــادر ًة عــى اســتيعاب فــروع املعرفــة كافّـ ًة عــر نحتهــم املصطلحــات
املســيحي املحفــوظ باللغــة العرب ّيــة
الفلســفيّة والالهوتيّــة والعلميّــة .ويشــكّل الــراث
ّ
إرثًــا مشــركًا للكنائــس كلّهــا يف الــرق األوســط ،وذلــك بالنظــر إىل مــا تضطلــع بــه اللغــة
العرب ّيــة والثقافــة العرب ّيــة مــن دور عميــق يف شــهادتها املشــركة (راجــع الفقــرة .)13
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املع ّية
يك أو
 .34إنّ معظــم كنائــس الــرق األوســط التاريخ ّيــة هــي ذات نظــام بطريــر ٍّ
ي،
سـ
ـينودويس .ويســتلهم كال النظامــن فكــرة املجمع ّيــة التــي تحيــل ،يف معناهــا األص ـ ّ
ّ
تتأصــل الهوتيًّــا يف مواكبــة اللــه لشــعبه والســر
إىل املع ّيــة والســر م ًعــا .فاملجمعيّــة ّ
معــه عــى مــدى التاريــخ كــا يشــهد الكتــاب املقـ ّدس ،وهــي تقــوم عــى كــون الكنيســة
جســد املســيح (أفســس  )12/4وشــعب اللــه الجديــد الســائر نحــو امللكــوت ،وعــى أ ّن
املؤمنــن املع ّمديــن هــم قلــب هــذا الشــعب .أ ّمــا الشاممســة والقساوســة واألســاقفة،
فيكمــن جوهــر خدمتهــم يف الســهر عــى رعايــة شــعب اللــه وخدمتــه (أعــال )28/20
خدمـ َة الــوكالء األمنــاء (لوقــا  )42/12الذيــن ســيؤ ّدون حســابًا أمــام منــر املســيح الديّــان
كل كنيســة ،ثـ ّم بــن الكنائــس بعضهــا مــع بعــض ،ثـ ّم
العــادل .تعــاش املجمع ّيــة ،أ ّوالً ،يف ّ
يف الرشكــة مــع العــامل .وقوامهــا تفاعــل جميــع وظائــف األعضــاء يف الجســد الواحــد عــى
تن ّوعهــا ،وذلــك يف ســبيل أن ينمــو هــذا الجســد منــ ًّوا صحي ًحــا ومتناســقًا (1كورنثــوس
 .)12مــن هنــا ،يشـكّل احــرام املواهــب املتن ّوعــة ألعضــاء شــعب اللــه ،ومــا يرتبــط بهــذا
االحــرام مــن تثمــن لفكــرة الشــورى ،جوهــر فكــرة املجمع ّيــة .غــر أنّنــا ،ويــا لألســف،
وخصوصــا املــرأة والشــباب ،يف
كثـ ًرا مــا نرصــد يف كنائســنا اليــوم تهميشً ــا لشــعب اللــه،
ً
القـرارات الكــرى وتنام ًيــا للــروح الســلطويّة ،مــا يفــي إىل غيــاب الرشاكــة يف املســؤول ّية
والحوكمــة املتوازنــة وروح املســاءلة بــن الشــعب ورعاتــه .وليــس مــن النــادر أن نجــد
املؤسســات الكنســ ّية ،وال ســ ّيام الص ّح ّيــة
أ ّن بعــض مظاهــر الفســاد ينخــر عــد ًدا مــن ّ
والرتبويّــة ،مــا يــؤ ّدي إىل انحســار دورهــا يف نــر روح اإلنجيــل والقيــم املســيح ّية.
ـيحي يف الــرق األوســط مــن حضــور املؤمنــن جميعهــم عــى
 .35يتش ـكّل الحضــور املسـ ّ
اختــاف انتامءاتهــم الكنسـ ّية واإلثن ّيــة والوطن ّيــة .وتشـكّل رشكــة الكنائــس حضــور كنيســة
متأصلـ ًة يف جغرافيــا هــذه املنطقة وتاريخهــا وحضارة
املســيح «هنــا واآلن» بوصفهــا كنيسـ ًة ّ
شــعوبها .لــذا ،ليســت املع ّيــة املســكون ّية ،أي الســعي إىل تحقيــق الوحــدة املنظــورة بــن
مؤسســة ترتبط بالشــهادة
الكنائــس ،أمـ ًرا ًّ
مختصــا ببعــض الالهوت ّيــن أو الرعــاة ،بل مســألة ِّ
الواحــدة للمســيح ،وبالدعــوة اإلله ّيــة الواحــدة إىل عيــش القداســة ،وبرســالة الكنيســة
الواحــدة يف خدمــة اإلنســان .وإنّ الســبيل إىل تحقيــق هــذه الشــهادة والدعــوة والرســالة
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ـرب لهــذه الكنائــس .فهــي إ ّمــا أن تكــون م ًعــا أو
هــي الســبيل املجمع ّيــة ،التــي ارتضاهــا الـ ّ
أي نــوع يف وجــه
أي اصطفــاف مــن ّ
تتــاىش رويـ ًدا رويـ ًدا ،وذلــك مــن دون أن يعنــي هــذا ّ
أي جامعــة دين ّيــة أو اجتامع ّيــة أو سياســ ّية أخــرى .ويتطلّــب التحــ ّدي املســكو ّين جهــ ًدا
ّ
للعبــور مــن الحالــة الطائف ّيــة إىل الحالــة الكنس ـ ّية ،وتق ّب ـاً للتع ـ ّدد ،وانفتا ًحــا عــى اآلخــر
التمســك برهــان اســتعادة
بعيـ ًدا مــن التقوقــع والســعي وراء املصالــح الذاتيّــة .كــا يقتــي ّ
الوحــدة املنظــورة لكــون الخالفــات واالنقســامات التــي تع ّرضــت لهــا الكنائــس عــر العصــور
ال تـزال ت ُضعــف رســالتها حتّــى اليــوم.
 .36ال ريــب يف أ ّن نشــأة الحركــة املســكونيّة العامليّــة قــد أســهمت يف منـ ّو الــروح املســكونيّة
يف الــرق األوســط .وقــد ألهــم الــروح القــدس كنائــس هــذه املنطقــة إىل تأســيس مجلــس
كنائــس الــرق األوســط ( )1974منتــدً ى ومحــاًّ للقــاء والتعــارف والتحــاور والتعــاون
مــن أجــل تحقيــق الشــهادة الواحــدة للمســيح القائــم مــن املــوت ،وعــى أمــل اســتعادة
الرشكــة الكاملــة يف مــا بينهــا .ويضـ ّم هــذا املجلــس اليــوم الكنائــس التاريخيّــة كلّها باســتثناء
الكنيســة الرســوليّة األشــوريّة .فتــح تأســيس املجلــس صفحـ ًة جديــد ًة يف عالقــات الكنائــس
بعضهــا ببعــض .فحثّهــا عــى التقــارب ومواجهــة التح ّديــات املشــركة والتفاعــل بشــكل
أعمــق مــع مجتمعاتهــا ،كــا أتــاح لهــا أن تج ـ ّد يف نبــذ ال ـراع والتنافــس والتل ّكــؤ الــذي
عرفتــه عــى مــدى تاريخهــا .فهــذا التاريــخ كثـ ًرا مــا شــهد حقبــات مــن االنغــاق والتقوقــع،
وال س ـيّام بفعــل آليّــات ســيكولوجيّة تغلّــب الذهنيّــة القبليّــة ونظريّــة الجامعــة املتف ّوقــة
كل خــوف (1يوح ّنــا  .)18/4ولكــن عــى
و ُع َقــد االضطهــاد عــى مح ّبــة اللــه التــي تنفــي ّ
الرغــم مـ ّـا أحرزتــه الدينام ّيــة املســكون ّية يف العقــود األخــرة مــن تقــدّ م ،نــرى أنّ الكنائــس
مــا زالــت تجــد صعوبــات يف التعــاون يف مــا بينهــا عــى أســاس أفــكار خالّقــة وبرامــج
علم ّيــة واضحــة ،وذلــك بغيــة إب ـراز الهويّــة الكنس ـيّة الروحيّــة املشــركة واالنخ ـراط م ًعــا
بقـ ّوة أكــر يف مســرة تحقيــق الوحــدة املنظــورة .وقــد انعكــس هــذا يف األزمــة الحــا ّدة التــي
شــهدها مجلــس كنائــس الــرق األوســط ،قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن ،والتــي كادت تطيــح
بــه .وهــذا املجلــس اليــوم يف طــور االنطــاق مــن جديــد واســتعادة الــدور الــذي امتــاز بــه.
ـادي الســابع ،جــز ًءا ال يتج ـ ّزأ مــن واقــع
 .37يش ـكّل اإلســام ،منــذ نشــوئه يف القــرن امليـ ّ
املســيح ّيني يف الــرق األوســط .وفيــا يعيــش معظــم املســيح ّيني يف منطقتنــا ضمــن
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مجتمعــات طبعهــا اإلســام بطابعــه ،فــإنّ األكيــد أيضً ــا أنّ اإلســام يف الــرق األوســط
بــات مالز ًمــا لبشــارة اإلنجيــل .عــى الرغــم مــن أ ّن العالقــات املسيحيّة-اإلســاميّة ات ّصفــت،
عــى وجــه العمــوم ،بدينام ّيــة إيجاب ّيــة تتمثّــل يف العيــش املشــرك وقيــم املح ّبــة واألخ ـ ّوة
والتعــاون ،أي مــا يسـ ّمى يف العــادة «حــوار الحيــاة» ،غــر أنّهــا شــهدت أيضً ــا خـرات سـ ّيئ ًة
غلــب عليهــا التباغــض والتحــارب ،وأحيانًــا االضطهــاد .وال شـ ّـك يف أ ّن العوامــل التــي أنتجــت
مثــل هــذه الخــرات متعــ ّددة وشــائكة .وهــي متتــ ّد مــن االختــال يف ميــزان الســلطة
السياس ـ ّية واللجــوء إىل منطــق الق ـ ّوة املفرطــة مــرو ًرا بســيكولوجيا الخــوف والحســابات
الطائف ّيــة الض ّيقــة وصــوالً إىل تغليــب الخطــاب الالهــو ّيت الــذي ينتقــص مــن اآلخــر
ويســعى إىل دحــض مرشوعيّــة دينــه .ويعتــر ك ُ
ُــر مــن املســيح ّيني اليــوم أنّ عليهــم أن
ينطلقــوا يف تعاطيهــم مــع اإلســام وأهلــه مــن مبــادئ املع ّيــة والتقــارب والتآخــي والحــوار
ـري ســبيالً للعيــش املشــرك ،بحيــث يســتلهمون خ ـرات التاريــخ اإليجاب ّيــة
الحيــا ّيت والفكـ ّ
ويســتم ّدون ال ِعـ َـر مــن تلــك الســلب ّية من ًعــا الســتعادتها.
ـي اليــوم ي ّتصــف باالزدواج ّيــة
 .38ال نجانــب الصــواب إذا اعتربنــا أ ّن بعــض الخطــاب الكنـ ّ
بخاصــة والديانــات غــر املســيح ّية بعا ّمــة ،مــا يتنــاىف
يف التعاطــي مــع الكنائــس األخــرى ّ
رح بــه يف الفضــاء
وروح املع ّيــة .فــا يقــال يف املجالــس
ّ
الخاصــة كثـ ًرا مــا يختلــف عـ ّـا يـ َّ
العــا ّم ،وذلــك بخــاف وصيّــة الســيّد« :ليكــن كالمكــم نعــم نعــم ال ال» (متّــى .)37/5
املؤسســات الكنسـيّة تجنــح اليــوم إىل تب ّنــي تكتيــك الخطــاب املــزدوج.
كذلــك فــإ ّن بعــض ّ
فهــي ،يف ســعيها إىل اســتاملة الغــرب والحصــول عــى مســاعدات مــن بعــض الجامعــات
خصوصــا
املســيح ّية األمريك ّيــة واألوروبّ ّيــة ،تتب ّنــى أفــكا ًرا معادي ـ ًة للعيــش املشــرك ترتكــز
ً
عــى تضخيــم معانــاة املســيحيّني والرتويــج لنظريّــة اضطهادهــم املربمــج عــى يــد املســلمني.
ولك ّنهــا ،يف الوقــت عينــه ،تلقــي أمــام املســلمني خطابًــا مغاي ـ ًرا ُمث ِنيَ ـ ًة عــى مــا يقومــون
بــه مــن «حاميــة» للمســيح ّيني وداعيــ ًة إىل األخــ ّوة والعيــش املشــرك معهــم .وت َظهــر
هــذه االزدواج ّيــة أيضً ــا يف الخطــاب الداعــي إىل نبــذ الطائف ّيــة مــن جهــة ،والحفــاظ عــى
االمتيــازات الطائفيّــة مــن جهــة أخــرى ،أو الرتويــج للطائفيّــة بوصفهــا واق ًعــا ال ب ـ ّد منــه.
ـي مشــرك قوامــه الكتــاب املقــدّ س،
ّ .39
تتأصــل عالقــة املســيح ّية باليهوديّــة يف تـراث روحـ ٍّ
وال سـ ّيام مــا ُيعــرف بأســفار العهــد القديــم .ولــن ات ّســمت عالقــة أهــل الديانتــن ،عــى مـ ّر
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الزمــن ،بالصعــود تــار ًة والهبــوط طــو ًرا ،وذلــك تب ًعــا للســياقات الجغرافيّــة والتاريخيّــة ،إالّ
أنّهــا كانــت يف منطقــة الــرق األوســط ســاميّ ًة وتتّســم باملعيّــة عــى وجــه العمــوم ،وذلــك
حتّــى قيــام دولــة إرسائيــل ( .)1948فقــد تشـ ّوهت العالقــات بــن أبنــاء الديانتــن بســبب
ي لفلســطني مــن جهــة ،وبفعــل الخلــط بــن اليهوديّــة والصهيون ّيــة ودولة
االحتــال اإلرسائيـ ّ
إرسائيــل مــن جهــة أخــرى .فرتاجعــت صــات التالقــي بــن اليهــود واملســيحيّني يف منطقتنــا
وســادت العــداوة انطالقًــا مــن الشــعور بالظلــم والخــوف .يف هــذا الصــدد ،نــو ّد اإلشــارة إىل
وثيقــة «وقفــة حـ ّـق» التــي أطلقهــا املســيح ّيون الفلســطين ّيون ( )2009وتثم ـ َن مــا تؤكّــده
هــذه الوثيقــة ،مــن جملــة مــا تؤكّــده ،مــن رضورة إحقــاق العــدل ســبيالً إىل املصالحــة
وترســيخ الســام العــادل والثابــت.

التنشئة الالهوت ّية والروح ّية
 .40أنشــأت الكنائــس يف الــرق األوســط معاهــد وكلّ ّيــات جامع ّيــ ًة عريقــ ًة لتنشــئة
الخــدّ ام تنشــئ ًة إنســان ّي ًة والهوت ّيـ ًة ومســكون ّي ًة تهــدف إىل بنــاء الكنيســة ،بوصفهــا جســد
املســيح ،وتحقيــق رســالة املســيح ّية يف هــذه املنطقــة مــن العــامل .يتعـ ّرف الطلبــة ،يف هــذه
ـاص وتـراث الكنائــس األخــرى وفــق املناهــج النقديّــة
املؤسســات ،إىل تـراث كنيســتهم الخـ ّ
ّ
الحديثــة ،ويحيــون حيــاة الكنيســة يف العبــادة والليتورجيــا ،ويرتبّــون عــى قيــم املحبّــة
واملصالحــة والحــوار وبنــاء الســام .وقــد فتحــت هــذه املعاهــد والكلّ ّيــات أبوابهــا أمــام
املؤمنــن ،نســا ًء ورجــاالً ،الذيــن يطمحــون إىل تنشــئة مع ّمقــة عــى اإلميــان ،أو يعتقــدون أ ّن
ـرب دعاهــم إىل االنخـراط يف الخــدم الكنسـيّة .وتقــوم هــذه الكلّيّــات واملعاهــد بتنشــئة
الـ ّ
ـي يف املــدارس والرعايــا ،وذلــك بالتعــاون مــع بعــض املراكــز التثقيفيّــة
أســاتذة للتعليــم الدينـ ّ
يصــا لهــذا الغــرض.
خص ً
التــي أنشــئت ّ
 .41يف مجــال التنشــئة الالهوتيّــة ،كان لرابطــة معاهــد وكلّ ّيــات الالهــوت يف الــرق
املؤسســات الالهوت ّيــة التثقيف ّيــة.
األوســط ( )1967دور بــارز يف فتــح آفــاق التعــاون بــن ّ
وتضـ ّم هــذه الرابطــة حال ًّيــا مثانيــة عــر عضـ ًوا مــن مــر ولبنــان وســوريا والعـراق .وهــي
تتعــاون تعاونًــا وثي ًقــا مــع مجلــس كنائــس الــرق األوســط ،وال س ـ ّيام مــع الدائــرة التــي
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تعنــى بالشــؤون الالهوتيّــة والعالقــات املســكونيّة .ويرتكــز عمــل الرابطــة عــى التعــارف
اإلنســا ّين والالهــويتّ ،والصــاة املشــركة ،وتبــادل الخ ـرات التعليميّــة واألكادمييّــة ،والتفكــر
ـيحي يف الــرق والعالقــات مــع غــر املســيح ّيني والشــهادة
م ًعــا يف مســتقبل الحضــور املسـ ّ
املشــركة يف مجتمــع متعـ ّدد .وقــد واجهــت الرابطــة يف العقــد األخــر عــددًا مــن الصعوبات
البنيويّــة واإلداريّــة التــي تعيقهــا يف تحقيــق أهدافهــا.
 .42يف أثنــاء العقــود الثالثــة املنرصمــةَ ،و َعــت الكنائــس بدرجــة أكــر مســؤول ّيتها عــن
ـي ،وذلــك بفعــل مــا شــهدته هــذه
تثقيــف الشــعب املؤمــن والســهر عــى من ـ ّوه الروحـ ّ
الحقبــة مــن حــروب وأزمــات وهجــرة ونــزوح ،فضــاً عــن انفتــاح مجتمعاتنــا عــى
ـوي املتجـ ّدد بنــوع
تجــارب وعنــارص ثقاف ّيــة مــن العــامل أجمــع .وطــال هــذا املســعى الرتبـ ّ
خــاص حــركات الشــباب والحــركات الرســول ّية ومجموعــات الصــاة واملنظّــات الدين ّيــة،
ّ
ـي بــدور بــارز ،وال سـ ّيام يف
واضطلعــت فيــه القنــوات اإلعالم ّيــة ووســائل التواصــل االجتامعـ ّ
زمــن جائحــة كوفيــد  .19وقــد أســهمت بعــض الوثائــق الكنس ـيّة التــي أُطلقــت حديثًــا يف
ـوي داعيـ ًة إىل تشــجيعه واحتضانــه وتوفــر األدوات املناســبة لــه.
تزخيــم هــذا الجهــد الرتبـ ّ
ي ،املــكان األمثــل للعمل ّيــة الرتبويّــة عــى
 .43ت ُعتــر املــدارس ،مــن خــارج الســياق العائـ ّ
والدينــي .لــذا ،نجــد الكنائــس توليهــا اهتام ًمــا كبــ ًرا،
واملجتمعــي
الصعيــد اإلنســا ّين
ّ
ّ
وال ســيّام منــذ انطالقــة عــر الحداثــة .مل ُ
تــأل املــدارس الكنســيّة جهــ ًدا يف تطويــر
رســالتها وتعزيــز قدراتهــا وتحســن برامجهــا .ويف إطــار اللقــاء الــذي جــرى بــن عــدد
ـم تب ّنــي
مــن البطاركــة األرثوذكــس ومجلــس البطاركــة الكاثوليــك يف الــرق ( ،)1996تـ ّ
املســيحي املشــرك .وقامــت لجنــة عيّنتهــا الكنائــس بوضــع املنهــاج
مــروع التعليــم
ّ
وتأليــف سلســلة مــن الكتــب ،فتحــ ّول املــروع إىل واقــع .ولكــ ّن بعضهــم يف لبنــان
تعامــل بحــذر مــع هــذه الكتــب مؤث ـ ًرا االنحصــار يف إرث كنيســته ولغتهــا .كــا عملــت
املســيحي تــ ّم
مــدريس مســكو ٍّين للتعليــم
الكنائــس يف فلســطني عــى إصــدار منهــاج
ٍّ
ّ
املؤسســات الرتبويّــة كافّــ ًة ابتــدا َء مــن العــام .2000
اعتــاده يف ّ
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إشكال ّية الوجود
 .44ال شــكّ يف أنّ عــدد املســيح ّيني يف الــرق األوســط بالنســبة إىل عــدد سـكّان املنطقــة
ـام
يف مجملهــم هــو يف تناقــص مســتم ٍّر منــذ أواخــر القــرن التاســع عــر .يقابــل ذلــك تنـ ٍ
املســيحي يف دول الخليــج العــر ّيب .وتعــود أســباب هــذا التناقــص إىل الحــروب
للوجــود
ّ
املتالحقــة ،التــي أســفرت عــن هجــرة املاليــن مــن أهــل منطقتنــا ،والضوائــق االقتصاديّــة
ـي وبطالــة ،وال سـ ّيام يف صفــوف الشــباب ،الذيــن يضطـ ّرون
ومــا يصاحبهــا مــن ظلــم اجتامعـ ٍّ
اليــوم إىل البحــث عــن فــرص عمــل يف الخــارج .يضــاف إىل ذلــك مــا يشــهده الــرق األوســط
بعا ّمــة مــن غيــاب للدميقراطيّــة يف املامرســة السياس ـيّة واســتهتار برشعــة حقــوق اإلنســان
ـي ،مــا يولّــد لــدى فئــات
ـيايس واقتصـ ٍّ
ومــا يرافــق هــذا مــن عــدم اســتقرار سـ ٍّ
ـادي واجتامعـ ّ
واســعة يف املجتمــع ،مبــن فيهــم املســيح ّيون ،شــعو ًرا باليــأس واإلحبــاط وانســداد األفــق.
رشا عــى
 .45إنّ هجــرة املســيح ّيني التــي تكثّفــت يف العقــود األخــرة ليســت ر ّد فعــل مبــا ً
ـي ،بــل هــي عــى األرجــح حركــة
صعــود الحــركات األصول ّيــة اإلســام ّية ذات الطابــع العنفـ ّ
موازيــة لهــا .ولكـ ّن األكيــد أ ّن اشــتداد ســاعد هــذه الحــركات وســعيها إىل أســلمة عــدد مــن
ـرا مــن املســيح ّيني يســتعيدون ذكــرى أزمنــة غابــرة
املجتمعــات يف الــرق األوســط يجعــل كُـ ُ ً
كانــوا يعيشــون فيهــا يف «ذ ّمــة» املســلمني ،ويغ ـذّي لديهــم الشــعور بأنّهــم أقلّيّــة مه ـ َّددة
وخائفــة مــن الذوبــان واالضمحــال .ويزيــد مــن خطــورة هــذه الظاهــرة أ ّن بعــض الكنائــس
خاصــة ،مــا يســفر أحيانًــا عــن مزيــد مــن العزلة،
يف منطقتنــا هــي ذات هويّــة ترتبــط بإثنيــة ّ
ـوي .كذلــك
التــي كثـ ًرا مــا ت ُسـ ّ
ترســخ أكــر فأكــر الشــعور األقلّـ ّ
ـتغل لطلــب حاميــة خارج ّيــة ّ
فــإ ّن غيــاب أنظمــة دميقراط ّيــة حقيق ّيــة تضمــن حقــوق املواطنــات واملواطنــن وتحمــي
التن ـ ّوع غال ًبــا مــا يحــدو اإلنســان الفــرد عــى االحتــاء بالطائفــة أو امللّــة ،األمــر الــذي
يــؤدّي إىل تــو ّرم يف االنتــاء إىل الكتلــة الدين ّيــة عــى حســاب الفــرد .ويع ّمــق مــن مأســاويّة
املؤسســة الدين ّيــة ال ي ـزال ،يف كثــر مــن األحيــان ،قليــل االرتبــاط
هــذا الواقــع أ ّن خطــاب ّ
اليومــي ومعاناتهــم ومخاوفهــم ،وهــو نــاد ًرا مــا يســاهم يف معالجــة
بواقــع املســيحيّني
ّ
املعضــات الوجوديّــة الحقيق ّيــة التــي يواجهونهــا (راجــع الفقرتــن .)48-47
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 .46باإلضافــة إىل ظاهــرة الهجــرة ،أســفرت أزمــات الــرق األوســط السياســ ّية
والعســكريّة واألمن ّيــة واالقتصاديّــة واالجتامع ّيــة عــن موجــات لجــوء ونــزوح كان لهــا
ـيحي أيضً ــا .يف هــذا الســياق ،تــرز بق ـ ّوة معضلــة الالجئــن
تداعيــات عــى الوجــود املسـ ّ
ـوري
الفلســطين ّيني املســتم ّرة منــذ نكبــة العــام  ،1948فض ـاً عــن تداعيــات اللجــوء السـ ّ
منــذ العــام  ،2011وبينهــا أزمــة الالجئــن العراقيّــن التــي ال تــزال آثارهــا اإلنســانيّة
قامئ ـ ًة منــذ العــام  .2003والحـ ّـق أ ّن مقاربــة قضيّــة اللجــوء ،بامتداداتهــا الثالثــة التــي
أتينــا عــى ذكرهــا ،توازيهــا أزمــة نــزوح داخــل هــذه البلــدان ذاتهــا .يف هــذا اإلطــار،
ميكــن اإلشــارة أيضً ــا إىل عمل ّيــة الفــرز الدميوغـرا ّيف التــي تعـ ّرض لهــا لبنــان إبّــان الحــرب
ـي.
األهليّــة ( ،)1990-1975والتــي تك ـ ّررت إىل ح ـ ٍّد بعيــد يف املشــهدين السـ ّ
ـوري والعراقـ ّ
وليــس مــن املبالغــة يف يشء القــول إ ّن موجــات الهجــرة املتتاليــة للمســيحيّني وغــر
املســيح ّيني مــن هــذه الــدول تحدي ـ ًدا ميكــن اعتبارهــا لجــو ًءا مــن نــوع آخــر.

الكنائس واملجتمع
 .47ليســت الكنائــس يف الــرق األوســط اليــوم يف من ـأًى عــن التغـ ّـرات ال ـراع يف حركــة
املجتمعــات امل ُ َعوملــة .واألكيــد أنّهــا تحــاول مجــاراة هــذا التبـ ّدل عــر دخولهــا عــامل تقنيّــات
التواصــل واســتخدامها مــا يؤ ّمنــه هــذا العــامل مــن إمكانــات طم ًعــا يف نقــل بشــارة اإلنجيــل.
ـي عــى االنتشــار بالرسعــة املناســبة ،هــو
ولك ـ ّن هــذا الوضــع ،أي قــدرة الخطــاب الكنـ ّ
إ ّيــاه مــا يكشــف الــرخ العميــق القائــم اليــوم بــن مجتمــع مل تعــد القيــم الدين ّيــة
ومؤسســة كنس ـ ّية غال ًبــا مــا تتش ـ ّبث بقواعــد
التقليديّــة يف طليعــة معايــره مــن ناحيــةّ ،
وأنظمــة مــن أزمنــة غابــرة ،وتــر ّوج لخطــاب ال يحــايك واقــع املجتمــع ومتطلّباتــه مــن ناحية
ـي اليــوم مداف ًعــا ،بشــكل رصيــح أو مبطّــن ،عــن
أخــرى .وال ينــدر أن يــأيت الخطــاب الكنـ ّ
هيكل ّيــات مجتمع ّيــة تقليديّــة مل تعــد اليــوم بديه ّيــة ،أو عــن منطلقــات فكريّــة مســتم ّدة
مــن عقليّــة طائفيّــة أضحــت موضــع مســاءلة عميقــة .كــا نجــد أ ّن بعــض الالهوتيّــن
يرفضــون التج ـ ّدد مؤثريــن التقوقــع واالنع ـزال ومتش ـبّثني مبقاربــة غــر نقديّــة يف تفســر
ـي عمو ًمــا ،مبــا يتوافــق مــع مســتلزمات الحضــور
الكتــاب املقـ ّدس
ً
خصوصــا ،والـراث الكنـ ّ
ـب هــذا كلّــه يف جعــل الكنائــس ،مــا خــا اســتثناءات قليلــة،
والشــهادة املســيح ّية .ويصـ ّ
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تفتقــر إىل الجــرأة يف التص ـ ّدي لقضايــا املجتمعــات يف الــرق األوســط مبــا يلهمــه إيّاهــا
الــروح القــدس ،روح الح ّريّــة (2كورنثــوس  )17/3والنب ـ ّوة والتج ـ ّدد ،وتتهيّــب االنخ ـراط يف
العمل ّيــة التغيرييّــة املطلوبــة بشــكل مســؤول وفاعــل.
 .48لعـ ّـل أحــد أبــرز معــامل هــذا الــرخ هــو حــال الفصــام التــي كث ـ ًرا مــا نرصدهــا بــن
املؤسســة الكنس ـيّة الرســميّة والفئــات الشــبابيّة يف املجتمــع .ففيــا يســعى الشــباب إىل
ّ
املؤسســة الكنسـ ّية ال تـزال تــردّد ،يف غالب ّيــة
تحقيــق ذواتهــم يف املجــاالت كا ّفـ ًة ،نــرى أنّ ّ
األحيــان ،خطا ًبــا ال يحــايك األزمــات الكــرى التــي تواجههــا الكتلة الشــباب ّية ،وال ينســجم مع
ـي يؤمــن إميانًــا عمي ًقــا بالح ّريّــة الفرديّــة واملســاواة ،ويقــوم
تطلّعاتهــا إىل مجتمــع دميقراطـ ٍّ
عــى أســاس التع ّدديّــة والحــوار وقبــول اآلخــر املختلــف واالنفتــاح عــى الثقافــة يف مفهومهــا
الواســع والتعلّــم مــن تجاربهــا ومنجزاتهــا .ومــن املالحــظ أ ّن هــذه الفئــات الشــباب ّية كثـ ًرا
مــا تشــعر بالغربــة يف الكنائــس التــي تنتمــي إليهــا .فهــي تفتقــد َمــن يحاورهــا ويســعفها
عــى تطويــر هويّــة كنس ـيّة تغلّــب الحــوار عــى ظاهــرة احتــكار شــخص واحــد للــكالم
وتث ّمــن التشــارك يف أخــذ الق ـرار عوضً ــا مــن التف ـ ّرد (راجــع الفقــرة .)22
املؤسســات الكنســ ّية.
 .49عــاو ًة عــى ذلــك ،ال تغيــب روح التنافــس عــن بعــض ّ
فنجدهــا تســعى ،هنــا وهنــاك ،إىل تشــكيل مجتمــع متكامــل داخــل املجتمــع ،وأحيانًــا
حتّــى ضمــن الكنيســة الواحــدة أو بــن الكنائــس التــي تجمعهــا وحــدة كاملــة يف اإلميــان،
وذلــك بــدالً مــن الســعي إىل التكافــل والتضامــن والتكامــل .ويف غمــرة تنافســها ،كث ـ ًرا
الــرب
املؤسســات مــ ّرر وجودهــا ،أي الخدمــة املجان ّيــة وفقًــا لقــول
مــا تنــى هــذه ّ
ّ
«م ّجانًــا أخذتــم ،م ّجانًــا أعطــوا» (متّــى  ،)8/10وتصبــح يف أولويّاتهــا ومعايريهــا أشــبه
املؤسســات التجاريّــة املدن ّيــة التــي ال تقيــم وزنًــا إالّ للربــح الرسيــع .هــذا ،إن ّ
دل
ببعــض ّ
عــى يشء ،فهــو يـ ّ
ـدل عــى ضعــف الــروح الرســول ّية وغيــاب التخطيــط والرؤيــة املشــركة
ومبــدأ املســاءلة واملحاســبة النزيهــة.
 .50تتنامــى اليــوم يف كنائســنا ،بفعــل الحــروب والجوائــح ومــا ينجــم عنهــا مــن ضيــاع،
ظاهــرة التقويّــات الشــعب ّية املفرطــة واإلميــان بالغيب ّيــات ،األمــر الــذي ّ
يــدل عــى أ ّن
فئــات واســع ًة مــن الشــعب «املؤمــن» يف الرعايــا واألبرشـ ّيات فقــدت الثقــة بإميانهــا ،ومبــا
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يقتضيــه هــذا اإلميــان مــن وعــي وصــر ورجــاء .فانقــادت وراء أوهــام التقويّــات الســحريّة
(1تيموثــاوس  )7/4التــي تعدهــا بإلــه يتد ّخــل يف العــامل تد ّخ ـاً مد ّويًــا يكــر بــه قواعــد
الطبيعــة يك يل ّبــي حاجاتهــا عــى نحــو آ ّيل ،وينقذهــا مــن مشــاكلها ،ويقــي عــى أعدائهــا،
ويشــفيها مــن أمراضهــا ،ويُصلــح مــا أفســده الساســة .وبخــاف االعتقــاد أ ّن هــذه الظاهــرة
ص ّحيّــة وتعـ ّـر عــن إميــان عميــق ،فهــي يف الواقــع تزعــزع االنتــاء إىل الهويّــة املســيحيّة
ـي.
األصيلــة وتفضــح خلـاً يف القيــادة الكنسـيّة وضع ًفــا يف التنشــئة املســيحيّة والنمـ ّو الروحـ ّ
مؤسســات سياســ ّية ،ولك ّنهــا تشــكّل ،بقيادتهــا وشــعبها ،جــز ًءا ال
 .51ليســت الكنائــس ّ
يتجـ ّزأ مــن املجتمعــات التــي تعيــش فيهــا .وهــي ،تاليًــا ،معنيّــة بالشــأن العــا ّم ،وال سـيّام أ ّن
رســالتها تهــدف إىل ســعادة اإلنســان لتكــون لــه الحيــاة وتكــون لــه أفضــل (يوح ّنــا .)10/10
املؤسســة الكنسـ ّية الرســم ّية مــن ناحيــة ،والدولــة أو الســلطة السياسـ ّية
إالّ أ ّن العالقــة بــن ّ
مــن ناحيــة أخــرى ،كثــ ًرا مــا تتحكّــم فيهــا املصالــح الشــخص ّية والفئو ّيــة ،والذهن ّيــة
األقلّويّــة ،والســعي إىل مكاســب طائف ّيــة ض ّيقــة عــى حســاب املنظومــة األخالق ّيــة ومتاســك
املجتمــع .وال ينــدر أن تفتقــر الكنائــس اليــوم إىل الجــرأة النبويّــة والخطــاب الرصيــح
ـض الطــرف ،عــن مامرســات تعتــدي عــى ح ّريّــة اإلنســان
املبــارش .فنجدهــا تصمــت ،أو تغـ ّ
وكرامتــه (راجــع الفقرتــن .)48-47
 .52كــا أرشنــا إليــه أعــاه ،مــارس املســيحيّون دو ًرا طليعيًّــا يف صناعــة الحضــارة العربيّــة
بعــد نشــوء اإلســام (راجــع الفقــرة  )33وإبّــان الحركــة النهضويّــة يف القرنــن التاســع عــر
والعرشيــن (راجــع الفقــرة  .)13كذلــك اضطلــع عــدد منهــم بــأدوار عــى جانــب كبــر
مــن األه ّميّــة يف حقــول الرتبيــة والعنايــة الص ّحيّــة والسياســة واالقتصــاد وغريهــا .ويَظهــر
املســيحي» آخــذ بالخفــوت بســبب تضــاؤل عــدد املســيح ّيني وقــدرة
اليــوم أ ّن «الــدور
ّ
اآلخريــن ،وال سـ ّيام املســلمني ،عــى االســتغناء عــن «خدماتهــم» يف هــذه الحقــول ،إذا جــاز
القــول .ولكـ ّن هــذا الخفــوت كثـ ًرا مــا يرتافــق مــع خطــاب متض ّخــم عــن أه ّم ّيــة «الــدور
املســيحي» ،مــا يوحــي بــأنّ بعــض املســيح ّيني يقعــون يف فــخّ انكفائهــم عــن تشــكيل
ّ
الحــارض واملســتقبل بالحديــث عــن األدوار التــي قامــوا بهــا يف املــايض.
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الفصل الثاين
تحدّ يات الحارض ورهانات املستقبل
عامل جديد مل يتبلور بعد
تغــرات
 .53شــهدت املجتمعــات يف الــرق األوســط خــال الســنوات العــر املنرصمــة ّ
خصوصــا عــر ثــورات «الربيــع العــر ّيب» (راجــع الفق ـرات -20
عميق ـ ًة عـ ّـرت عــن ذاتهــا
ً
 .)24وقــد أفــرزت هــذه التغـ ّـرات عــد ًدا مــن التح ّديــات الالهوت ّيــة والثقاف ّيــة واملجتمع ّيــة
والسياســيّة التــي تخاطــب وجــدان شــعوبنا وكنائســنا وتدعونــا إىل التفكــر مليًّــا يف
الرهانــات التــي تطرحهــا .نحــن اليــوم أمــام إعــادة تش ـكُّل لحــارض هــذه املنطقــة مــن
العــامل .فالقديــم قــاد إىل االنفجــار وأثبــت عــدم قدرتــه عــى االســتجابة للتحدّ يــات
املجتمع ّيــة والدولت ّيــة .ولك ـ ّن الجديــد مل يتبلــور بعــد .واألكيــد أ ّن األنظمــة االســتبداديّة،
والذهنيّــة القبليّــة والطائفيّــة ،واإلقطاعيّــة العائليّــة ،أثّــرت ســلبًا يف طبيعــة مجتمعاتنــا ودور
ـيايس ،لتســائل
ّ
املؤسســات فيهــا .فأتــت الثــورات ،بــرف النظــر عــن مــدى نجاحهــا السـ ّ
املؤسســات التــي ت ُعتــر مــن ثوابــت املجتمــع ،وال سـ ّيام الدين ّيــة ،مق ِّدمـ ًة رسديّـ ًة
وجوديًّــا ّ
وبخاصــة
جديــد ًة تختلــف جذريًّــا عـ ّـا كان مألوفًــا إبّــان القــرن املــايض .يضــاف إىل ذلــك،
ّ
لــدى فئــة الشــباب التــي كانــت حــارض ًة بق ـ ّوة يف هــذه الثــورات ،مســاءل ٌة عميقــة للبنــى
ـوري ،التــي تحكّمــت يف مجتمعاتنــا طــوال
الســلطويّة،
ً
وخصوصــا األبويّــة ذات الطابــع الذكـ ّ
وربــا تكــون إحــدى أبــرز عالمــات هــذه
قــرون ومــا زالــت تتح ّكــم فيهــا إىل ح ـ ٍّد بعيــدّ .
املســاءلة هــي املســاهمة الفاعلــة للنســاء يف صنــع ثــورات «الربيــع العــر ّيب» ومــا ات ّصفــت
بــه هــذه مــن حضــور نســا ٍّيئ الفــت.
واملؤسســات القامئــة يف املجتمــع
 .54تصاحــب هــذا امليـ ُـل إىل التشــكيك يف جــدوى البنــى
ّ
مــع تعــ ّزز ملحــوظ لظاهــرة الالمبــاالة الدين ّيــة ونقــد الســلطة الدين ّيــة يف صفــوف
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الشــباب ،وصــوالً إىل اإللحــاد أحيانًــا ،وذلــك عــى الرغــم مــن أ ّن اإللحــاد اليــوم ال يرتبــط
تعــر عــن ذاتهــا سياســيًّا كــا كانــت حــال املاركســيّة يف القــرن
بإيديولوجيــا فلســفيّة ّ
املــايض وحتّــى ســقوط االت ّحــاد الســوفيايتّ ( .)1989ولعـ ّـل تع ـ ّزز هــذه الظواهــر لــدى
بعــض الفئــات الشــباب ّية يف منطقتنــا ،والــذي ال يرتبــط مبحــ ّركات سياســ ّية مبــارشة،
الدينــي الراهــن بشــكل عــا ٍّم وعــدم ثقــة عــدد كبــر مــن
يفضــح ضحالــة الخطــاب
ّ
باملؤسســة الدينيّــة وطريقــة تعاطيهــا مــع قضايــا الشــأن العــا ّم .إ ّن ظهــور مثــل
الشــباب
ّ
هــذه التو ّجهــات ،التــي ترافقــت مــع ثــورات «الربيــع العــر ّيب» ،أو شـكّلت لــدى بعضهــم
تداعيــات مبــارش ًة لهــا ،يجــب أالّ يقابَــل باالســتهجان والتهميــش ،بــل أن يصبــح مدعــا ًة
املؤسســة الدينيّــة بالشــأن العــا ّم وأمناطهــا
لتبــ ّدل يف النمــوذج يعيــد النظــر يف عالقــة ّ
الدينــي.
التقليديّــة يف تدبّــره ،وينــري إىل تجديــد الخطــاب
ّ
 .55إنّ مثــل هــذه الظواهــر التــي نرصدهــا يف مجتمعــات الــرق األوســط تنخــرط،
وال شــكّ  ،يف ســياق أوســع وأكــر شــموالً هــو ســياق الحيــاة املعوملــة ومــا تختزنــه
مــن نزعــة إىل تغليــب الجديــد عــى القديــم واملتحــ ّول عــى الثابــت .هــذه النزعــة
تظهــر ،مث ـاً ،يف كيف ّيــة تعامــل معظــم النــاس مــع تقن ّيــات التواصــل ،إذ يســعون عــى
نحــو مطّــرد إىل اســتبدال أجهزتهــم القدميــة بأجهــزة جديــدة .ولك ـ ّن هــذا التغليــب ال
ـي
ـس أيضً ــا الجانــب الفكـ ّ
ـي مــن حياتنــا فحســب ،بــل ميـ ّ
ـري والقيمـ ّ
يطــال الجانــب التقنـ ّ
ـت بصلــة إىل املــايض ،وال
يك حيــال ّ
أيضً ــا ،مــا يفــي إىل موقــف َحـ ِـذر وتشــكي ّ
كل مــا ميـ ّ
سـ ّيام القيــم املوروثــة التــي مــا تـزال متـ ّد املجتمعــات بعــدد ال يســتهان بــه مــن قواعــد
التفكــر والســلوك .والالفــت ،هنــا ،أ ّن مجتمعاتنــا شــهدت يف اآلونــة األخــرة عــد ًدا مــن
ـي التــي يجــب تف ّحصهــا والتم ّعــن يف دالالتهــا .إ ّن ظاهــرة
«األزمــات» ذات الطابــع القيمـ ّ
تغليــب املتحـ ّول عــى الثابــت ،التــي تشــتمل عــى مســاءلة لعــدد مــن عنــارص املنظومــة
ـي بعا ّمــة إىل إعــادة النظــر يف العالقــة بــن
القيم ّيــة ،باتــت تش ـكّل دعــو ًة للفكــر الدينـ ّ
ـر أعمــق
ـي عــى تبـ ّ
الثابــت واملتح ـ ّول يف العــارة العقائديّــة ،وتســتحثّ الفكــر الالدينـ ّ
يف املعايــر التــي يســتند إليهــا يف القيــم والســلوك.
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اجتامعي جديد
نحو عقد
ّ
 .56يتعامــل املســيح ّيون يف الــرق األوســط اليــوم مــع واقــع معقّــد عــى مســتوى
الشــهادة إلميانهــم يف الفضــاء العــا ّم مــن جهــة ،وعــى مســتوى فاعل ّيــة هــذه الشــهادة
يف مــا ي ّتصــل باالشــراك يف الحكــم مــن جهــة أخــرى .وقــد أوقعهــم هــذا الواقــع يف
محذوريــن يقتــي تجاوزهــا :األ ّول قائــم يف االعتبــار أ ّن كتلتهــم الدميوغراف ّيــة املتقلّصــة
عدديًّــا وجغراف ًّيــا تســتدعي منهــم االلتصــاق بإيديولوج ّيــات شــمول ّية وأنظمــة اســتبداديّة
وفوائــض ق ـ ّوة وتقاطــع أقلّ ّيــات ذات أحــاف موضوع ّيــة .أ ّمــا املحــذور الثــاين ،فيكمــن
يف االعتبــار أ ّن بقاءهــم يف الــرق األوســط ،وقيمــة حضورهــم فيــه ،يتمثّــان يف قدرتهــم
عــى حيــازة مواقــع نفــوذ ومنتفعــات وحاميــات ســلطويّة ،حتّــى ولــو كانــت هــذه
القــدرة تتعــارض مــع ثوابتهــم التاريخ ّيــة يف الدفــاع عــن الح ّريّــة وحقــوق اإلنســان
والعيــش الواحــد اســتنا ًدا إىل منطــق املواطنــة ومــا ميليــه مــن تكافــل وتضامــن مــع أبنــاء
الديانــات األخــرى و َمــن يجاهــرون بالعلامنيّــة.
ـيحي يف الــرق األوســط يواجــه اليــوم تحــدّ ي تفكيك عقــدة األقلّو ّية
 .57إنّ الخطــاب املسـ ّ
واســتدعاء الحاميــات الداخل ّيــة والخارج ّيــة مــن ناحيــة ،وتعميــق البحــث يف مســارات
تفعيــل املســاهمة الحضاريّــة للمســيح ّيني مــن ناحيــة أخــرى .فــا يجــوز االســتنقاع يف
مربّــع البحــث عــن مواقــع نفــوذ والتهويــل والتخويــف مــن اآلخــر ،إذ إ ّن هــذه أمــور
تقــي عــى جوهــر خيــارات املســيح ّيني يف الــرق األوســط وعمقهــا كــا ت َظهــر يف ثن ّيــات
تاريخهــم املُــرق (راجــع الفق ـرات .)14-10
 .58إنّ ح ّريّــة الضمــر ،التــي هــي ق ّمــة الح ّريّــات ،تشـكّل تحدّ يًــا رئيسـ ًّيا يف منطقــة الــرق
البرشي
تتأصــل يف كرامة الشــخص
رف .وهــي ّ
ّ
األوســط لكونهــا ح ًّقــا مقدّ ًســا غــر قابــل للتـ ّ
ـيايس ،وذلــك كــا يتّضــح مــن الكتــب
ـي أو خيــاره السـ ّ
كائ ًنــا مــا كان أصلــه أو انتــاؤه الدينـ ّ
املق ّدســة أ ّن اإلنســان مخلــوق عــى صــورة اللــه (تكويــن  )27/1وهــو خليفتــه يف األرض
(ســورة البقــرة  .)30مــن هنــا تنبــع رضورة االنتقــال مــن فكــرة التســامح إىل ح ّريّــة الضمــر،
شري أن يعيـ�ش حـ� ًّرا وف ًقـ�ا لخياراتـ�ه واقتناعاتـ�ه.
التـ�ي تتيـ�ح لـ ّ
�كل فـ�رد بـ ٍّ
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ـامي مصــد ًرا للترشيــع يف معظــم دول الــرق األوســط ،ويطــرح هذا
 .59يشـكّل الديــن اإلسـ ّ
ـس مبــدأ املســاواة بــن أبنــاء املجتمــع الواحــد عــى اختــاف انتامءاتهــم
تح ّديًــا بنيويًّــا ميـ ّ
الثقاف ّيــة والدين ّيــة واإلثن ّيــة واللغويّــة .مــن هنــا ،فــإنّ مســيح ّيي الــرق األوســط مطالبــون
مــع إخوتهــم املســلمني ،ومــع رشكائهــم اآلخريــن ،بالذهــاب إىل عمــق بنــاء الدولــة املدن ّيــة
حيــث تط َّبــق املواطنــة مــن غــر متييــز أو اســتثناء .ويتّخــذ هــذا التحـ ّدي طاب ًعــا حاسـ ًـا يف
مواجهــة حــاالت التط ـ ّرف واإلقصــاء والعــزل واالنع ـزال ،ويف العمــل عــى بنــاء دول مدنيّــة
يســودها حســن إدارة التنـ ّوع .هــذا التحـ ّدي يبــدو اليــوم أكــر آن ّيـ ًة وإلحا ًحــا بعــد توقيــع
البابــا فرنســيس وشــيخ األزهــر أحمــد الط ّيــب وثيقة األخـ ّوة اإلنســان ّية يف أبو ظبــي (،)2019
ـيعي يف النجــف األرشف آيــة اللــه اإلمــام عــي
ّ
وتوســع هــذه الديناميّــة لتشــمل املرجــع الشـ ّ
السيســتا ّين ،وذلــك عــر زيــارة البابــا فرنســيس لــه ( )2021يف خطــوة عميقــة الــدالالت
الدين ّيــة والسياسـ ّية ،مــرو ًرا بإعــان مراكــش ( )2017ووثيقــة م ّكــة املك ّرمــة (.)2019
 .60إ ّن مفهــوم الدولــة املدنيّــة يبقــى ،حتّــى اليــوم ،ضائ ًعــا بــن إمــكان تلبّســه لبــوس
ـدي
شــكل مــن أشــكال العلامنيّــة املفرطــة مــن جهــة ،مبــا قــد تحملــه هــذه مــن صهــر توحيـ ٍّ
ـي مصــد ًرا مــن جهــة
ـي ،والعجــز عــن تجــاوز الدســاتري التــي تعتمــد الترشيــع الدينـ ّ
وتذويبـ ّ
أخــرى ،األمــر الــذي يشـكّل يف كال الحالتــن مغالطـ ًة خطــرة .فالدولــة املدن ّيــة ليســت بنــا ًء
إيديولوج ًّيــا يهــدف إىل تفكيــك معادلــة األقلّ ّيات-األكرثيّــات ،كــا بــدا لبعــض القائلــن
بالقوميّتــن العربيّــة والســوريّة (راجــع الفقــرة  ،)9وال هــي مجـ ّرد حـ ٍّـل ملعضلــة الخضــوع
ـوي لألغلب ّيــات ،بــل هــي بالدرجــة األوىل تحــدّ ي إنشــاء دولــة حديثــة دســتوريّة تقــدّ م
األقلّـ ّ
منوذ ًجــا يف إدارة التنـ ّوع وتقــف عــى مســافة واحــدة مــن جميــع األديــان.
ـي
 .61مــن امللـ ّ
ـح أن يتقاطــع قيــام الدولــة املدن ّيــة مــع تفكيــك لربــط املعطــى الدينـ ّ
ـدي بالفضــاء العــا ّم عــر جعــل هــذا املعطــى بوصل ـ ًة أخالق ّي ـ ًة ،ال تد ّخ ـاً يف إدارة
العقائـ ّ
ـي
الشــأن العــا ّم .لــذا ،مــن األه ّم ّيــة مبــكان مقارب ـ ُة تح ـ ّدي التامهــي بــن املعطــى الدينـ ّ
يف تشـكّالته النوموقراطيّــة مــن ناحيــة ،والقوانــن اإلنســانيّة الوضعيّــة مــن ناحيــة أخــرى،
للمؤسســة
عــى قاعــدة التشــديد عــى مدنيّــة الدولــة والدســتور والقوانــن .كــا ينبغــي
ّ
لتامســها مــع الدســتور والقوانــن ،فــا تتخطّــى هــذه الحــدود
الدين ّيــة أن تضــع حــدو ًدا ّ
إالّ عندمــا تشــعر بانح ـراف عــن البوصلــة األخالق ّيــة ،علـ ًـا أ ّن األخــرة يجــب أن تحتكــم
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بحــق االختــاف وصــون
إىل مق ّومــات الكرامــة اإلنســانيّة وســام املجتمــع واإلقــرار
ّ
ـس ملجتمعــات
الح ّريّــة .ومــن ثـ ّم ،فــإ ّن الدولــة املدن ّيــة ترتبــط ارتباطًــا وثي ًقــا برتســيخ أسـ ٍ
ذات ذهن ّيــة وســلوك ّيات ال تخــى قيــام قوانــن أحــوال شــخص ّية مدن ّيــة عــى قاعــدة
علامن ّيــة منفتحــة تث ّبــت حيــاد الدولــة حيــال األديــان .هــذا يحيلنــا إىل تحـ ّدي املواءمــة
بــن مدنيّــة الدولــة وخصوصيّــة تشـكّالتها القُطريّــة يف الــرق األوســط مــن جهــة ،وبــن
انتــاء املجتمــع إىل الثقافــة العربيّــة وحضــور انتــاءات أخــرى تتالقــح وهــذه الثقافــة
مــن جهــة أخــرى.
ـاري ملســيح ّيي الــرق األوســط ،والــذي يجــب أن ينك ّبــوا
 .62يكمــن التحــدّ ي الحضـ ّ
وخصوصــا
كل الديانــات واملشــارب الفكريّــة،
عــى تدبّــره مــع إخوتهــم يف املجتمــع مــن ّ
ً
املســلمني ،يف إعــادة إنتــاج العروبــة بوصفهــا فضــا ًء ثقاف ًّيــا ومفهو ًمــا حضاريًّــا جام ًعــا،
القــري اإليديولوج ّيــة واملنافيــة لروح ّيــة
وذلــك بعيــ ًدا مــن محــاوالت التعريــب
ّ
ـاري .فتمــي عروب ـ ًة متن ـ ّور ًة بالح ّريّــة وحقــوق اإلنســان والدميقراطيّــة
االنفتــاح الحضـ ّ
والعدالــة االجتامعيّــة والنزاهــة االقتصاديّــة وقامئـ ًة عــى مواطنــة حاضنــة للتنـ ّو ع تنبــذ
اإلقصــاء وتســتدعي الحــوار .يف هــذا الصــدد ،ينبغــي التشــديد عــى أ ّن مســيح ّيي
الــرق األوســط ليســوا بطارئــن عــى بيئتهــم العرب ّيــة ،وال هــم غريبــون عنهــا ،بــل
هــم ســاهموا يف بنــاء الحضــارة العربيّــة (راجــع الفقرتــن 13و )33وعايشــوا إرشاقاتهــا
ترســب لديهــم مــن غ ًنــى بفعــل الجغرافيــا الطبيعيّــة
ونكســاتها زارعــن يف تربتهــا مــا ّ
والتاريخ ّيــة والسياس ـ ّية التــي انتمــوا إليهــا ،ومــا تش ـكّل عندهــم مــن متايــزات ثقاف ّيــة
ُمغنيــة ســواء أكانــت آرام ّيـ ًة أم رسيان ّيـ ًة أم قبط ّيـ ًة أم أرمن ّيــة أم يونان ّيــة .ولكــن بفعــل
حضــاري باإلســام ،أو بفعــل االســتغالل
التباســات ُمضلِّلــة ربطــت العروبــة كمفهــوم
ٍّ
عــى يــد أنظمــة توتاليتاريّــة ،فــإ ّن هــذا املفهــوم خضــع لتش ـ ّوهات جنحــت إىل اعتبــار
املســيح ّيني بني ـ ًة مســتورد ًة مــن الغــرب أو مل َحق ـ ًة بــه ،علـ ًـا أ ّن هــذا ينفيــه كُـ ُـر مــن
الســيايس .وقــد ســاهم بعــض الخطــاب
املســلمني ذاتهــم ويرفضــه علــاء االجتــاع
ّ
والفعــل املســيحيَّني إ بّــان حقبــات تاريخيّــة مفصليّــة يف تعميــم هــذه التشـ ّوهات ،وكأ ّن
حل ًفــا موضوعيًّــا يجمــع بــن متط ـ ّريف القــول بالعروبــة احتــكا ًرا مــن جهــة ،ورافضيهــا
ت ـ ّر ًؤا مــن جهــة أخــرى.
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 .63ال يــزال ك ُ
املســيحي يف الــرق األوســط واقعــن تحــت ضغــط مــا ميكــن
ُــر مــن
ّ
تســميته «أزمــة الــدور» .فلــن مــارس أعــام مســيحيّون يف عــر «النهضــة العربيّــة» ومــا
تــاه أدوا ًرا طليع ّي ـ ًة يف الفكــر والثقافــة والسياســة والرتبيــة والص ّحــة (راجــع الفقرتــن
املســيحي»،
نظــري عــن «الــدور
أي خطــاب
ٍّ
 13و ،)33إالّ أنّنــا نــكاد ال نجــد لديهــم ّ
ّ
وذلــك أل ّن معظمهــم مل يعتــر هويّتــه املســيحيّة ،ســواء أكانــت دينيّـ ًة باملعنــى الضيّــق أم
مرتاصــة .أ ّمــا اليــوم ،وبعــد
ثقافيّ ـ ًة باملعنــى الواســع ،انتــا ًء جام ـ ًدا إىل كتلــة اجتامعيّــة ّ
انحســار كثــر مــن األدوار التــي كان املســيح ّيون يضطلعــون بهــا ،فإنّنــا نجــد تنظــ ًرا
املســيحي» وأه ّم ّيتــه ،مــا يوحــي بــأ ّن انحســار الــدور يســتدعي
كثــ ًرا عــن «الــدور
ّ
خطابًــا متو ّر ًمــا عنــه (راجــع الفقــرة  .)52ومــن ثــ ّم ،فــإنّ املســيح ّيني مدعــ ّوون إىل
افــرايض يك تــرّر
حقيقــي أو
وعــي ذاتهــم ال يف صفتهــم كتلــ ًة عليهــا القيــام بــدور
ٍّ
ٍّ
مرشوع ّيــة وجودهــا أمــام ذاتهــا وأمــام اآلخريــن ،بــل بكونهــم مجموعـ ًة مــن املواطنــات
واملواطنــن الذيــن يســهمون ،مــع آخريــن ،يف تحقيــق الخــر العــا ّم عــر أدوار متعـ ّددة
يقومــون بهــا كأفــراد بالدرجــة األوىل ،ولكــن مــن دون أن يســتأثروا بهــذه األدوار أو
ي ّدعــوا احتكارهــا ألنفســهم.
 .64يف غمــرة الســياق الدميوغ ـرا ّيف املــأزوم الــذي يجــد مســيح ّيو الــرق األوســط ذاتهــم
خصوصــا يف
جــز ًءا منــه ،ال وحدهــم ،بــل مــع أخــوات وإخــوة لهــم يف املواطنــة ،واملتمثّــل
ً
الهجــرة واللجــوء والنــزوح ،تواجــه منطقتنــا تحدّ يــات ثالثــة :أ ّوالً ،تفريــغ الجغرافيــا مــن
ـي؛ وثان ًيــا ،بــروز معطوب ّيــة يف الهويّــات
ـي والثقــايفّ والدينـ ّ
ـي والتاريخـ ّ
نســيجها االجتامعـ ّ
الوطن ّيــة؛ وثال ًثــا ،تداعيــات ظاهــريت الهجــرة واللجــوء عــى الــدُ َول املضيفــة .باالســتناد إىل
هــذه التح ّديــات ،يتكثّــف مــأزق صــون التنـ ّوع يف املنطقــة ،وتتبـ ّدى بوضــوح أكــر رضورة
املواءمــة بــن خصوصيّــات الكتــل الدميوغرافيّــة الالجئــة والنازحــة واملهاجــرة مــن ناحيــة،
والســات التأسيس ـ ّية للمجتمعــات التــي تحتضنهــا مــن ناحيــة أخــرى ،فض ـاً عــن أه ّم ّيــة
إطــاق نقــاش عميــق يف كيف ّيــة توفــر مــوارد الصمــود الحيــا ّيت لكليهــا ،وتأطــر التحـ ّوالت
االجتامعيّــة التــي يفرضهــا مثــل هــذا الواقــع الجديــد.
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رهان املجمع ّية
 .65تواجــه الكنائــس يف الــرق األوســط تحــدّ ي االنتقــال مــن مفهــوم الطائفــة إىل مفهــوم
الكنيســة ،إذ فيــا تبــدو الطائفــة مفهو ًمــا مجتمع ًّيــا يســتحرض منظومــة امللــل يف الســلطنة
العثامن ّيــة ،يتجـ ّـى مفهــوم الكنيســة يف كالم العهــد الجديــد عــن الرشكــة التــي تشـ ّد أعضــاء
الكنيســة بعضهــم إىل بعــض (أعــال 42/2؛ فيلي ّبــي  ،)2/2وذلــك باالرتــكاز عــى عالقــة
املح ّبــة بــن أقانيــم الثالــوث بوصفــه مصــدر الكنيســة وجوهرهــا وغايتهــا (يوح ّنــا .)17
رس
فنحــن ال نســتطيع فهــم طبيعــة الكنيســة مــا مل نســتنجد بهــذا املفهــوم الــذي يعـ ّـر عــن ّ
الكنيســة يف ق ّوتــه األصليّــة ،مــا يجعلــه مفهو ًمــا مســكونيًّا بامتيــاز.
الــروري أن تتعــ ّزز الــروح
لــكل إنســان ،مــن
تتجــى مح ّبــة اللــه الخالص ّيــة ّ
ّ
 .66لــي
ّ
املجمع ّيــة (راجــع الفقــرة  )34بــن قــادة الكنائــس واملؤمنــن عــر اس ـراتيج ّيات وبرامــج
راعويّــة مشــركة ،وال سـ ّيام عــر إدارة شــؤون الكنيســة ومواردهــا بطريقــة مجمع ّيــة بعيــدً ا
مــن التفــ ّرد واإلكلريوســ ّية ،وذلــك بفضــل الرشكــة الروح ّيــة الصادقــة وحوكمــة تشــارك ّية
تفصــح عــن ذاتهــا بتو ّجــه واضــح وسياســات متامســكة وإدارة متّســقة وق ـرارات مســؤولة.
فالســلطة يف الكنيســة ليســت تسـلّطًا ،بــل هــي خدمــة عــى مثــال املســيح (مرقــس )45/10
وعمليّــة ديناميّــة جامعيّــة (أعــال  )28/15يجــب أن تُتَّخــذ الق ـرارات فيهــا باالســتناد إىل
التمييــز بهــدى الــروح القــدس واالستشــارة والتفويــض واملحاســبة والشــفاف ّية .فــا يتح ـ ّول
ـي إىل مط ّيــة لتحقيــق مكاســب فرديّــة أو عائل ّيــة أو حزب ّيــة ،بــل يكــون أدا ًة
املنصــب الكنـ ّ
ـكل إنســان كائ ًنــا مــا
لخدمــة رســالة الكنيســة يف املجتمــع مــن أجــل أن تتجـ ّـى مح ّبــة اللــه لـ ّ
كان دينــه أو عرقــه أو لونــه أو جنســه أو هويّتــه الوطنيّــة .كــا تفــرض العــود ُة إىل املجمعيّة،
باعتبارهــا ســبيالً إىل تقويــم حياتنــا الكنس ـ ّية ،تجدي ـ ًدا لبنــى الهيئــات املجمع ّيــة ودوائرهــا
كاملجامــع ومجالــس البطاركــة ومجالــس األســاقفة واملجالــس الراعويّــة.
ومؤسســات فحســب ،بــل هــي بالدرجــة األوىل روح
 .67ال تحيلنــا املجمع ّيــة إىل هيكل ّيــات ّ
كل كنيســة مــن اســتلهام تراثهــا واالنفتــاح عــى الكنائــس األخــرى ســع ًيا إىل تجســيد
متكّــن ّ
اإلنجيــل يف الواقــع املعــاش ،األمــر الــذي ال يتح ّقــق مــن دون املع ّيــة والتواصــل والبحــث عــن
أشــكال معــارصة للعمــل املشــرك (راجــع الفقــرة  .)34لهــذه الغايــة أنشــئ مجلــس كنائــس
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ُجســد العنــارص
الــرق األوســط ( ،)1974بحيــث يكــون منتـ ًدى جام ًعــا للكنائــس ّ
ومنصـ ًة ت ّ
األساسـيّة للرشكــة يف مــا بينهــا.
ـم األمكنــة التــي
 .68إنّ موقــع الشــباب يف كنائســنا هــو ،مــن دون أدىن شــكّ  ،أحــد أهـ ّ
تَطــرح فيهــا قض ّيــة املجمع ّيــة ذاتهــا ،مبــا تفرتضــه مــن رضورة تثمــن روح املع ّيــة،
بوصفهــا تحدّ يًــا آن ًّيــا .فالشــباب يف كنائســنا يتطلّــع إىل عيــش إميانــه مبــا ينســجم مــع مــا
بَلَغتــه مجتمعــات الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة مــن اقتنــاع بواجــب إرســاء قيــم املســاواة
والتشــارك والتعاضــد .وهــو غال ًبــا مــا يرصــد رش ًخــا بــن هــذه القيــم مــن ناحيــة ،ومــا
تشــتمل عليــه الحيــاة الكنســيّة اليوميّــة مــن ثقافــة التفــ ّرد واإلقصــاء وعــدم اإلصغــاء
وغيــاب الشــورى مــن ناحيــة أخــرى (راجــع الفقــرة  .)48ينتــج مــن ذلــك رضورة انخـراط
الشــباب انخراطًــا فاع ـاً يف مســتويات القيــادة الكنس ـ ّية كافّ ـ ًة مبــا يتــاءم مــع املواهــب
التــي أغدقهــا الــروح القــدس عليهــم.
 .69ال ريــب يف أ ّن قض ّيــة املــرأة يف كنائســنا تســتوجب تبــدّ الً عميقًــا يف الذهن ّيــة
واملامرســة ،وذلــك انطالقًــا مــن كرامــة املــرأة وقيمتهــا الفريــدة لــدى اللــه والتســاوي
التــا ّم بــن املــرأة والرجــل (تكويــن  ،)27/1فض ـاً عــن مفهــوم املجمع ّيــة ومــا يقتضيــه
ـوري يف الــرق
ـوي الذكـ ّ
مــن الت ـزام مببــدأي املعيّــة والشــورى .فقــد فَ ـ َرض النظــام األبـ ّ
ترســخت هــذه املفاهيــم عــر
مفاهيــم مخالفــة للمكانــة التــي أرادهــا اللــه للمــرأة .وقــد ّ
تأويــات منحرفــة لعــدد مــن نصــوص الكتــاب املق ـ ّدس والتلطّــي وراء عــادات وتقاليــد
اجتامع ّيــة .والحـ ّـق أنّــه آن األوان اليــوم يك تتحـ ّرر كنائــس الــرق األوســط مــن تعاليــم
وهيكل ّيــات ومامرســات تجعــل املــرأة كائ ًنــا مــن الدرجــة الثانيــة مبــا يخالــف روح
اإلنجيــل (غالطيــة  )28/3ورشعــة حقــوق اإلنســان .يف هــذا الصــدد ،ال ب ـ ّد مــن التنويــه
بــأ ّن الكنائــس اإلنجيل ّيــة يف لبنــان قامــت بخطــوة الفتــة عــر انتدابهــا ،يف الســنوات
األربــع األخــرة ،ثــاث نســاء لخدمــة القسوس ـ ّية.
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ثقافة األخ ّوة اإلنسان ّية
املســيحيي يف الــرق األوســط ثوابــت الكتــاب املقــ ّدس ،وال ســ ّيام
 .70تســتلهم خدمــة
ّ
ـص يف العهديــن القديــم
فكــرة األخ ـ ّوة اإلنســان ّية التــي نجــد أصــداء جل ّي ـ ًة لهــا يف غــر نـ ٍّ
ـرب لقايــن أيــن هابيــل
والجديــد .فمــن الســؤال الــذي يطرحــه اللــه عــى قايــن« :قــال الـ ّ
أخــوك» (تكويــن  )9/4وصــوالً إىل دعــوة املســيح إيّانــا إىل مح ّبــة القريــب ،وال سـ ّيام الجائــع
والعطشــان والغريــب والعريــان واملريــض واملحبــوس ،وجعلــه معيــا ًرا ملح ّبتنــا للمســيح
ّ
يتجــى معنــى حضــور املســيح ّيني ورســالتهم يف أن يعتــروا ذاتهــم
(متّــى ،)46-31/25
مؤمتنــن عــى بنــاء ثقافــة األخـ ّوة واملح ّبــة املطلقــة بــن البــر ،وأن يصبحــوا عالمـ ًة لرشكــة
اللــه مــع الخليقــة وأدا ًة لهــا.
ـيحي بكونــه مع ّمـ ًدا عــى اســم يســوع املســيح،
 .71تتّصــل ثقافــة املح ّبــة هــذه لــدى املسـ ّ
الــذي غســل أرجــل تالميــذه (يوح ّنــا  )11-1/13وبــذل نفســه مــن أجــل حيــاة العــامل.
لــذا ،املســيح ّيون مطالبــون بغســل أرجــل اآلخريــن وبــذل الــذات مــن أجلهــم ،وذلــك
عــى صــورة معلّمهــم ومخلّصهــم الــذي يش ـكّل بالنســبة إليهــم القــدوة واملثــال .كذلــك
ينــال املســيح ّيون ،بفعــل معموديّتهــم ،موهبــة الــروح القــدس التــي تســبغ عليهــم جمي ًعــا
روح الكهنــوت والنب ـ ّوة وتجعلهــم مســؤولني عــن العــامل بالشــهادة والخدمــة .ومــن ث ـ ّم،
املســيح ّيون يف الــرق األوســط مدع ـ ّوون مــع املؤمنــن مــن األديــان األخــرى ،وال س ـ ّيام
ـري ،إىل عيــش
املســلمني ،ومــع ذوي اإلرادة الصالحــة أ ًّيــا يكــن معتقدهــم وتو ّجههــم الفكـ ّ
األخ ـ ّوة اإلنســان ّية واملحافظــة عــى كرامــة اإلنســان وح ّر ّيتــه.

نحو خطاب الهو ّيت متجدّ د
 .72كــا أومأنــا إليــه أعــاه (راجــع الفقرتــن  ،)48-47يقــع اليــوم عــى عاتــق املســيحيّني
يف الــرق األوســط تحــ ّدي تجديــد الخطــاب الالهــويتّ .فــإذا كان الكتــاب املقــ ّدس هــو
كلمــة اللــه املعطــاة للبــر بواســطة كتّــاب برشيّــن ،فــإ ّن تفســر الكتــاب املقــدّ س ،ومــن
كل الوســائل التــي تز ّودنــا بهــا العلــوم اإلنســان ّية
ـم ال ـراث اآلبــا ّيئ ،يتطلّــب اســتخدام ّ
ثـ ّ
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الحديثــة كالتاريــخ وعلــم اآلثــار والعلــوم االجتامعيّــة واأللســنيّة والســيامئيّة وعلــم التحليــل
النفــي واألنرثوبولوجيــا الثقافيّــة .فاملنهجيّــة النقديّــة التاريخيّــة واملقارنــة مــع نصــوص
ّ
كل هــذه مناهــج تتيــح للمؤمنــن
الــرق القديــم والنقــد األد ّيب والعلــوم اإلنســان ّية عمو ًمــاّ ،
تل ّمــس فحــوى الكلمــة اإلله ّيــة بشــكل أفضــل عــر وضعهــا يف إطارهــا الثقــا ّيف واالبتعــاد عــن
ـي
القـراءات األصوليّــة التــي متعــن يف الحرفيّــة والتز ّمــت وتفــي إىل رفــض ّ
كل تعامــل علمـ ٍّ
ـص املكتــوب.
ـدي مــع النـ ّ
ونقـ ٍّ
ي مــع الدعــوة إىل
 .73تتصاحــب رضورة فهــم النصــوص املرجع ّيــة يف ق ـ ّوة معناهــا األص ـ ّ
البحــث عــن الطرائــق الفضــى لتأويــن معطيــات الكتــاب املق ـ ّدس وال ـراث وتفســرها يف
عــامل اليــوم ،وذلــك عــر التمييــز بــن وديعــة اإلميــان يف ذاتهــا مــن جهــة ،وكيفيّــة تفاعلهــا
مــع معطيــات مجتمعاتنــا وســياقاتها مــن جهــة أخــرى (راجــع الفقرتــن  .)31-30إ ّن هــذا
التأويــن كفيــل بــأن يجعــل عمل ّيــة تلقّــف الــراث يف ظــروف العــامل املتبدّلــة عمل ّيــ ًة
خصبـ ًة وخالّقـ ًة ويف منـأًى عــن التكـرار ،بحيــث يتجــاوب الالهــوت مــع حاجــات املؤمنــن
وتطلّعاتهــم .ويتطلّــب هــذا ،مــن جملــة مــا يتطلّبــه ،االعتصــام مبقاربــة مســكونيّة تســعى
إىل تطهــر الذاكــرة واالعــراف بقيمــة الهــوت اآلخــر ،واإلملــام مبــا أنجزتــه الحــوارات
ـايس يف العقيــدة
الالهوت ّيــة املســكون ّية عــى الصعــد كافّـةً ،وال سـ ّيام التمييــز بــن مــا هــو أسـ ّ
وصيــغ التعبــر التــي اســتُخدمت عــر العصــور .يضــاف إىل ذلــك رضورة مراعــاة مبــدأ
ـاص بالتعب ـرات عــن الحقيقــة اإلميانيّــة يف
تراتبيّــة الحقائــق اإلميانيّــة وإيــاء اهتــام خـ ٍّ
خصوصــا يف مجــال الليتورج ّيــات واأليقونــة والعــارة
تقاليــد كنائســنا عــى اختالفهــا ،وذلــك
ً
واملوســيقى واللغــات.
 .74لعـ ّـل الــرط األبــرز لنجــاح هــذه العمليّــة التأوينيّــة هــو مراعــاة متطلّبــات الالهــوت
ـياقي الــذي أرشنــا إليــه يف املق ّدمــة (راجــع الفقــرة  .)3فهــذا الالهــوت ميتــاز بأخــذه
السـ ّ
التطــ ّورات االجتامع ّيــة واالقتصاد ّيــة والسياســ ّية عــى محمــل الجــدّ وجعلهــا منطلقًــا
للتفكــر يف مــا يريــده اللــه م ّنــا «هنــا واآلن» .لــذا ،ال يخــاف هــذا الالهــوت مــن متحيــص
الواقــع عــى عالّتــه والتفاعــل معــه بكلــات تشــبه اىل ح ـ ٍّد كبــر كلــات أنبيــاء الكتــاب
املق ـ ّدس .ومــن ث ـ ّم ،كانــت العدالــة والح ّريّــة واملســاواة مــن أبــرز ثوابتــه .هــذا الالهــوت
يش ـكّل اليــوم ،عــر اهتاممــه بالشــأن العــا ّم وتشــديده عــى ســياق ّية التفســر مــع مراعــاة
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ـص الكتــا ّيب يف ق ّوتــه األصليّــة ،تح ّديًــا كب ـ ًرا لكنائســنا ،التــي يغلــب
عــدم خــرق نزاهــة النـ ّ
عــى خطابهــا طابــع إقفــال بــاب التفســر واالجتهــاد ،وتحنيــط كلمــة اإلنجيــل ،وتحويلهــا
إىل مج ـ ّرد لغــة ال تالمــس الواقــع (راجــع الفقــرة .)47
ـي يف
 .75تنــدرج يف إطــار عمل ّيــة التأويــن رضورة إطــاق العمــل التجديـ ّ
ـدي واإلصالحـ ّ
ـم إنجــازه يف الســنني الخمســن األخــرة ،عــر اســتعادة
الليتورجيــا ،أو اســتكامل مــا تـ ّ
إرث التقاليــد الرشق ّيــة العريــق وتحديثــه ،وذلــك مبــا ينســجم مــع ثقافــة العــر
متــس
وإرهاصــات الحداثــة التــي تشــهدها منطقتنــا اليــوم .هــذه العمل ّيــة اإلصالح ّيــة ّ
خصوصــا الطقوس ـيّات ولغاتهــا .أ ّمــا يف بــاد االنتشــار ،فكنائســنا تضطلــع مبه ّمــة جعــل
ً
الليتورجيّــات أكــر تالؤ ًمــا مــع ثقافــات الشــعوب والبلــدان التــي اســتقبلت مســيحيّني
مــن الــرق األوســط .ولعـ ّـل التح ـ ّدي األكــر يكمــن هنــا يف املواءمــة بــن التأقلــم مــع
الثقافــات واللغــات املحلّ ّيــة مــن جهــة ،واملحافظــة عــى روح الــراث مبــا ينطــوي عليــه
مــن غنــى األســاليب التعبرييّــة والصــور الرمزيّــة مــن جهــة أخــرى.
 .76مــن النافــل القــول إ ّن مــن مقتضيــات تجديــد الخطــاب الالهــو ّيت يف إطــار الالهــوت
ـياقي هــو العبــور مــن ثقافــة الســجال واإلقصــاء بــن الكنائــس مــن جهــة ،واألديــان
السـ ّ
وخصوصــا اإلســام واليهوديّــة ،مــن جهــة أخــرى ،إىل ثقافــة الحــوار والتقــارب .إ ّن
األخــرى،
ً
رشط هــذا العبــور هــو االنفتــاح غــر املــروط عــى اآلخــر واإلصغــاء إليــه وتقبّــل حقيقــة
إميانــه كــا يعرضهــا هــو ويف من ـأًى عــن االخت ـزاالت واإلســقاطات .كــا ينبغــي للعمل ّيــة
الحواريّــة أن تطــال الجوانــب الالهوت ّيــة عــر تطويــر مقاربــات تفســريّة جديــدة تعتصــم
بــروح النقــد واملوضوعيّــة التاريخيّــة واالنفتــاح عــى مناهــج العلــوم اإلنســانيّة الحديثــة،
فض ـاً عــن التص ـ ّدي للمســائل الدقيقــة املتّصلــة باألخــاق والسياســة مثــل كيفيّــة صــون
الكرامــة اإلنســان ّية والح ّريّــة الفرديّــة ،مبــا فيهــا ح ّريّــة الضمــر والــرأي والتعبــر.
 .77إ ّن واحــد ًة مــن أهـ ّم الوســائل املتّصلــة بتجديــد الخطــاب الالهــويتّ هــي تنميــة ثقافــة
النقــد وخلــق فــرص لإلبــداع والخلــق لجيــل الشــابّات والشـ ّبان ،وذلــك مبــا ينســجم مــع
املواهــب العظيمــة التــي م ـ ّن الــروح القــدس بهــا عليهــم ،والتــي كث ـرًا مــا تبقــى غــر
مف َّعلــة يف الحيــاة الكنسـ ّية (راجــع الفقــرة  .)68نحــن اليــوم مطالبــون مبســاءلة فلســفتنا
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الرتبويّــة ومراجعتهــا نقديًّــا ،وبرتبيــة أجيــال ال تنصــاع ملــا يقــال لهــا كــا لــو أنّــه كالم
مطلــق ،وال تتامهــى مــع املــايض ،بــل تفيــد منــه مــن أجــل تشــكيل الحــارض ،أجيــا ٍل
ـدي املثمــر عوضً ــا مــن ســجن اآلخريــن يف شــبكة مــن
تتجـ ّرأ عــى املواجهــة والتفكــر النقـ ّ
األحــكام املســبقة.
ـيحي هــو الســعي إىل تنشــئة متج ـ ّددة
 .78إ ّن مــن أبــرز تح ّديــات املنهــج الرتبـ ّ
ـوي املسـ ّ
تتف ّهــم اآلخــر املختلــف وتقبلــه يف احتياجاتــه اإلنســان ّية ،ســواء الجســديّة أو الفكريّــة أو
فاملؤسســات الرتبو ّيــة املســيح ّية معن ّيــة بخلــق مســاحة لإلنســان
األخالق ّيــة أو الروح ّيــة.
ّ
املختلــف كنسـ ًّيا أو دين ًّيــا لــي يشــعر باالحـرام والقبــول واملح ّبــة واملســاواة مــع اآلخريــن.
يف هــذا اإلطــار ،يجــب أالّ نقلّــل مــن شــأن تحـ ّدي االنفتــاح عــى العلــوم اإلنســانيّة ورضورة
الســعي إىل إنشــاء جيــل يعنــى بهــا عــى الرغــم مــن خطــورة األســئلة التــي تثريهــا يف
األوســاط األكادمي ّيــة ،وذلــك بســبب مــا تتمتّــع بــه هــذه العلــوم مــن أه ّم ّيــة تصحيح ّيــة
ـي وهيمنــة التكنولوجيــا عــى وســائل التعلّــم ،باإلضافــة
ونقديّــة حيــال تســارع التطـ ّور التقنـ ّ
إىل قدرتهــا عــى تزويدنــا بــأدوات منهجيّــة لفهــم التغـ ّـرات املتســارعة التــي يعيشــها اليــوم
األف ـراد والجامعــات عــى ح ـ ٍّد ســواء.
 .79عــى الخطــاب الالهــويتّ واألدبيّــات الليتورجيّــة واملناهــج الرتبويّــة أن تســاهم جمي ًعــا
يف إب ـراز مــا يتمتّــع بــه مبــدأ األخ ـ ّوة اإلنســانيّة يف الكتــاب املق ـ ّدس وال ـراث مــن أه ّميّــة،
التجســد والفــداء باملســيح يســوع منطل ًقــا ومعيــا ًرا.
جاعلـ ًة مــن عقيــدة الثالــوث وعقيــدة
ّ
كل مــن مبــدأ
ـيحي ،الــذي يســتند إليــه ّ
فهاتــان العقيدتــان تش ـكّالن مرتكــز اإلميــان املسـ ّ
الرشكــة مــع اللــه ومــع القريــب بوصفه معيــا ًرا ملحبّــة اللــه ومتجيــده (متّــى  .)46-31/25إنّ
اســتدخال اآلخــر يف هــذه املســارات يعلّــل مركزيّــة الخدمــة يف الكنيســة وقدسـ ّيتها ،إذ لــوال
ـيحي .وإ ّن اســتغياب اآلخــر
اآلخــر املختلــف ،النتفــت رشكــة املح ّبــة والنتفــى اإلميــان املسـ ّ
ـكل
يفــي حتـ ًـا إىل تغييــب الفــداء املســيحا ّين وتغييــب فرادتــه ،وذلــك بكونــه منطل ًقــا لـ ّ
ـوي ومامرســة ليتورجيّــة وخطــاب الهــويتّ.
مسـ ًعى تربـ ٍّ
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الفصل الثالث
خيارات وسياسات
ـت قدّ امــك الحيــا َة واملــوت ...فاخـرِ الحيــاة» (تثنيــة 19/30ب) .إ ّن الواقــع
« .80قــد َج َعلـ ُ
ـيايس والالهــويتّ يف الــرق األوســط ،ومــا يطرحــه مــن تح ّديــات كــرى،
ـي والسـ ّ
املجتمعـ ّ
يضــع املســيح ّيني أمــام خيــارات مصرييّــة تســتوجب تبـ ّدالً عمي ًقــا يف النمــوذج .ويقــوم هــذا
التبـ ّدل عــى رضورة انتقالهــم مــن هاجــس الوجــود والبقــاء إىل مجازفــة الحضور والشــهادة،
خصوصــا عــر بنــاء سياســات عا ّمــة مســتدامة تنطلــق مــن ثوابــت اإلنجيــل والــدور
وذلــك
ً
ـوي الــذي عليهــم أن يضطلعــوا بــه ومعنــى شــهادتهم للمســيح القائــم مــن بــن األموات
النبـ ّ
مــن جهــة ،ومــن انخراطهــم يف مجتمعاتهــم ضمــن ســياقاتها الجيوسياس ـ ّية املتع ـ ّددة مــن
جهــة أخــرى.
 .81إ ّن الكنائــس يف الــرق األوســط مدعــ ّوة اليــوم إىل اإلصغــاء لهــدي الــروح القــدس،
حقيقــي يعكــس دينام ّيــة اإلنجيــل والــروح النبويّــة األصيلــة،
ي
والقيــام بإصــاح داخــ ٍّ
ٍّ
ويفتــح بــاب الحــوار الرصــن مــع العــامل يف حقبــة مــا بعــد الحداثــة (راجــع الفقــرة .)15
ـكل أمان ـ ٍة وإبــداع ،وذلــك مبــا
فيُتــاح لهــذه الكنائــس أن تــؤ ّدي رســالتها وتقــوم بدورهــا بـ ّ
يتناســب مــع رضورة التص ـ ّدي للتح ّديــات الصعبــة التــي تواجــه منطقتنــا اليــوم.
 .82مبــا أنّ الوحــدة والحركــة املســكون ّية تشـكّالن يف الــرق األوســط تحدّ ًيــا فريــدً ا ،فإنّــه
ينبغــي عــى الكنائــس أن تجــ ّدد التزامهــا املســكو ّين طاعــ ًة لوصيّــة الــرب عشــيّة آالمــه
خصوصــا ضمــن مجلــس كنائــس الــرق األوســط ،وأن تعــ ّزز
(يوح ّنــا  ،)21/17وذلــك
ً
العالقــات مــع الكنائــس واملنظّــات املســكون ّية املنتــرة يف العــامل .لــذا ،نحـ ّ
ـث كنائســنا
عــى إحيــاء روح الشــورى واملجمع ّيــة ونبــذ روح الجــدل والتنافــس ،وعــى تطويــر مجلــس
كنائــس الــرق األوســط بصفتــه منتــدً ى مســكون ًّيا جام ًعــا لهــا ،ووســيل ًة للتقــدّ م عــى
ماســة إىل
طريــق الوحــدة املنظــورة يف مــا بينهــا .فهــذا املجلــس قــد بــات اليــوم يف حاجــة ّ
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نفــض غبــار الرت ّهــل عــن دوائــره ،وإىل اعتــاد مبــادئ التمييــز الصحيــح والحوكمــة الســليمة
والكفــاءة العاليــة بعيـ ًدا مــن املــداورة االعتباطيّــة يف اختيــار قيادتــه (راجــع الفقـرات ،36
.)67-66 ،41
 .83ال بـ ّد للكنائــس يف الــرق األوســط مــن مقاربــة قضايــا املنطقــة وشــعوبها باالســتناد إىل
ـي ،يتفــادى اجـرار املــايض واســترياد املن َّمطــات واالســتنقاع
ـي وإقليمـ ّ
ـياقي ،وطنـ ٍّ
الهــوت سـ ٍّ
ـي ،ويلتفــت إىل األبعــاد الجيوسياسـ ّية مبنهج ّيــة تســتلهم
يف الوجدان ّيــات والغلـ ّو امليتافيزيقـ ّ
الكتــاب املقــ ّدس ومــا ينطــوي عليــه مــن جــرأة نبويّــة .هــذا يســتدعي االنكبــاب عــى
خــاص مبنطقتنــا وفــق معايــر علميّــة رصينــة ،الهــوت يجمــع إىل فهــم
صــوغ الهــوت
ٍّ
املــايض اســترش َاف املســتقبل وقـراء َة عالمــات األزمنــة الراهنــة ،مبــا يعــن عــى خــوض غــار
منصــات الشــأن العــا ّم يف ســبيل تحقيــق الخــر العــا ّم (راجــع الفقــرة .)74
ّ
ـي مبــا يتــاءم وأحــوال العــر،
 .84يتعـ ّـن عــى كنائســنا تجديــد خطابهــا الالهــو ّيت والكنـ ّ
فيــأيت هــذا الخطــاب قابـاً ألن يفهمــه شــعب اللــه ،ويكــون أدا ًة طيّعـ ًة للرســالة والشــهادة
املســيح ّية وبابًــا مفتو ًحــا للحــوار مــع اآلخــر .ويتح ّقــق هــذا كلّــه ،أ ّوالً ،عــر اعتــاد مقاربــة
ـياقي ،والعمــل عــى تحديــد مصطلحــات الخطاب الالهــو ّيت العــر ّيب وتوحيدها،
الالهــوت السـ ّ
والتثاقــف مــع حركــة الالهــوت القامئــة يف الكنائــس والكلّيّــات الالهوتيّــة يف العــامل؛ وثانيًــا
الســياقي وتجديــده (راجــع
الليتورجــي مــع متطلّبــات الالهــوت
عــر مواءمــة الخطــاب
ّ
ّ
الفقـرات .)79-72
 .85نســتحثّ كنائســنا عــى تفعيــل رابطــة كلّ ّيــات ومعاهــد الالهــوت يف الــرق األوســط
ووضــع خطّــة تعــاون مســكون ّية تربــط هــذه الكلّيّــات الالهوتيّــة بعضهــا ببعــض ،وذلــك
يف رؤيــة مشــركة تســعى إىل تنشــئة رعــاة الغــد تنشــئ ًة منفتحـ ًة عــى واقــع العــامل تتحـ ّـى
ـي الرصــن .لقــد باتــت إعــادة النظــر يف الربامــج
باألمانــة للتقليــد وبــروح النقــد العلمـ ّ
الالهوتيّــة والفلســفيّة والراعويّــة يف هــذه املعاهــد والكلّيّــات ،باإلضافــة إىل التواصــل يف
شــتّى مجــاالت التنشــئة الالهوتيّــة وتبــادل املعلومــات واألخبــار والطــاّب واألســاتذة،
أمــو ًرا مطلوب ـ ًة ومســتح ّب ًة ومفيــدة (راجــع الفقــرة  .)73كــا نطالــب بــأن تقــوم هــذه
الكلّ ّيــات مبســاهمة فاعلــة يف تنشــئة املؤمنــن الروح ّيــة والالهوت ّيــة.
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 .86إ ّن قضيّــة املــرأة تقتــي اليــوم تبـ ّدالً عمي ًقــا يف الذهنيّــة واملامرســة ،وذلــك انطالقًــا
مــن كرامتهــا وقيمتهــا الفريــدة لــدى اللــه والتســاوي التــا ّم بــن املــرأة والرجــل (راجــع
بــكل رصانــة وعــزم عــى فضــح الظلــم
الفقــرة  .)69لــذا ،نطالــب كنائســنا بالعمــل ّ
الــذي لحــق باملــرأة عــر العصــور ،والســعي إىل تغيــر واقعهــا يف الكنيســة واملجتمــع
أي
مببــادرات جريئــة تؤكّــد التكامــل يف الخدمــة بــن النســاء والرجــال مــن دون إعــاء ٍّ
منهــا عــى اآلخــر .ومــن ث ـ ّم ،فــإ ّن الكنيســة مدع ـ ّوة إىل تطويــر هيكليّاتهــا وتعاليمهــا
ومامرســاتها بهــدف تفعيــل مشــاركة املــرأة يف املجــاالت كافّــةً ،وال ســ ّيام يف الخدمــة
والقيــادة وصنــع القــرار.
 .87عــى املســيحيّني يف كنائســهم اإلصغــاء العميــق إىل صــوت الشــباب مبــا يحملــه
نقــدي وطموحــات تطويريّــة،
هــؤالء مــن رؤًى تجديديّــة وطاقــات إيجاب ّيــة وفكــر
ٍّ
أي
ـيايس ،واإلقــاع عــن ّ
ـي والسـ ّ
وتوفــر مســاحات جدّ ّيــة النخراطهــم يف العمــل الكنـ ّ
محاولــة إلقصائهــم أو تجاهلهــم بح ّجــة أنّهــم يحملــون ثــور ًة عــى املوروثــات الثقافيّــة
املؤسســات الكنســيّة بتطويــر البنــى التفاعل ّيــة
واالجتامعيّــة والقيميّــة .ونطالــب ّ
مــع الشــباب مــن موقــع احــرام الندّ يّــة عوضً ــا مــن االنــزالق إىل وعظ ّيــة فوق ّيــة،
فضــاً عــن االســتثامر يف تدريــب الكــوادر الالزمــة وتأهيــل القيــادات املســتقبل ّية يف
املســيحي ال يشــكّل فقــط مســتقبل
صفوفهــم ،وذلــك اقتنا ًعــا م ّنــا بــأ ّن الشــباب
ّ
الكنائــس ،بــل حارضهــا أيضً ــا ،وبأنّــه صاحــب الــدور األ ّول يف بنــاء مجتمــع املواطنــة
(راجــع الفقرتــن  68و.)77
ـت املســيحيّني يف الــرق األوســط تواصــل الكنائــس مــع بناتهــا وأبنائهــا
 .88يســتوجب تثبيـ ُ
الذيــن هاجــروا إىل املغرتبــات ،وذلــك عــر إطــاق مســارات منهج ّيــة ،وحــثّ الراغبــن
منهــم عــى العــودة ،وتحفيــز غــر الراغبــن يف ذلــك عــى الحفــاظ عــى ِق َيمهــم األصيلــة
ـي والثقــا ّيف يف املجتمعــات التــي اســتق ّروا فيهــا.
ـي وإرثهــم الكنـ ّ
ذات الطابــع االنفتاحـ ّ
ومؤسســاتهم ،سياسـ ٍ
ـات مســتدام ًة تقــوم
 .89جديــر باملســيحيّني أن يعتمــدوا ،يف كنائســهم ّ
بحــق االختــاف والنزاهــة االقتصاديّــة والعدالــة
عــى ثقافــة احــرام التنــ ّوع واإلقــرار ّ
االجتامع ّيــة واإلنتاج ّيــة املعيار ّيــة ،وذلــك يف إطــار حوكمــة ســليمة نرباســها الشــفاف ّية
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وضامنتهــا الكفــاءة واالحــراف .كــا ينبغــي حســن إدارة املــوارد الطبيع ّيــة واملال ّيــة
والبرشيّــة بوصفهــا جــز ًءا ال يتجــ ّزأ مــن وكالــة املســيحيّني عــى الخليقــة.
 .90نطالــب الجامعــات واملعاهــد واملــدارس التابعــة للكنائــس بالرتبيــة عــى القيــم
رأي عــا ٍّم م ّتصــف بالوعــي
اإلنســان ّية ،وذلــك يف ســبيل إعــداد مواطنــن صالحــن وقيــام ٍ
واحـرام اآلخــر ،وراسـ ٍخ يف التاريــخ والجغرافيــا ومتفاعــلٍ معهــا ،مــا ينعكــس إيجابيًّــا عــى
ـي نحــو املواطنــة وســعادة اإلنســان.
دعــم مســار التح ـ ّول املجتمعـ ّ
مؤسســاتها ،ويف املواقــع
 .91يجــدر بالكنائــس تشــجيع بناتهــا وأبنائهــا عــى االنخ ـراط يف ّ
كل
والوظائــف العا ّمــة ،مبــا ينســجم مــع مواهبهــم وكفاءاتهــم واختصاصاتهــم بعيــدً ا مــن ّ
أشــكال الفســاد كالزبائن ّيــة والواســطة والرشــوة واالســتغالل الظــريفّ ،وذلــك يف ســبيل تلبيــة
حاجــات شــعب اللــه واإلســهام يف تعزيــز الخــر العــا ّم.
 .92املســيحيّون مدع ـ ّوون إىل تطويــر مقاربــة الهوت ّيــة وفكريّــة تســمح بفتــح صفحــة
جديــدة يف العالقــات مــع أبنــاء الديانــة اليهوديّــة الذيــن ش ـكّلوا جــز ًءا ال يتج ـ ّزأ مــن
فسيســفاء منطقــة الــرق األوســط وهويّتهــا التع ّدديّــة ،وبإطــاق حــوار ج ـ ّد ٍّي معهــم.
هــذا الحــوار يجــب أن يبنــى عــى قيــم العدالــة والســام وكرامــة الخليقــة واإلنســان،
وذلــك يف تو ّجــه معاكــس لحــوار بعــض ت ّيــارات املســيح ّية الغرب ّيــة املحــايب للصهيون ّيــة
إ ّمــا بنتيجــة عقــدة املحرقــة اليهوديّــة ،وإ ّمــا بفعــل تأنيــب الضمــر عــى قــرون مــن
املعــاداة للســام ّية ،وإ ّمــا إرضــا ًء للــويب الصهيــو ّين .إ ّن حــوا ًرا كهــذا مــن شــأنه أن يدفــع يف
ـطيني ،ومحاســبة سياســة االحتــال واالســتيطان
ات ّجــاه إحقــاق العدالــة للشــعب الفلسـ ّ
ـي يف املنطقــة ،ونبــذ مفهــوم الدولــة الدينيّــة
اإلحــا ّيل ،والســعي إىل إقامــة ســام حقيقـ ٍّ
التــي تناقــض قيــام الدولــة املدن ّيــة.
 .93أ ّمــا بالنســبة إىل الحــوار مــع املســلمني ،فيجــدر الخــروج مــن نطــاق ازدواج ّيــة الخطاب
ي للــدور
النخبــوي إىل تأصيــل
الفكــري واالحتــكار
واملجاملــة والــرف
ّ
ّ
مفاهيمــي وعمــ ٍّ
ٍّ
ـي
الــذي ينبغــي للديانتــن أن تضطلعــا بــه يف حاميــة ح ّريّــة الضمــر وبنيــان الســام املحـ ّ ّ
وخصوصــا يف منطقتنــا التــي احتضنــت انطالقــة اإلميــان باللــه الواحــد،
ـي،
ً
ـي والعاملـ ّ
واإلقليمـ ّ
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رشفـ ًة
ونســجت عــى مـ ّر التاريــخ ،عــى الرغــم مــن التعقيــدات املتّصلــة بالتنـ ّوع ،منــاذج م ّ
مــن التآخــي والتعــاون .أ ّمــا الجــوالت التــي َوضَ عــت املســيحيّني واملســلمني ،فض ـاً عــن
أتبــاع األديــان األخــرى ،بعضهــم يف مواجهــة بعــض ،فيجــب أن تكــون حافـ ًزا عــى االت ّعــاظ
واســتخالص ال ِعـ َـر واالســتثامر يف بنــاء اإلنســان واألوطــان.
 .94يجــدر باملســيح ّيني يف الــرق األوســط أالّ يلتصقــوا باألنظمــة السياسـ ّية القمع ّية ،ســواء
أكانــت عقائديّ ـ ًة علامن ّي ـ ًة أم إيديولوج ّي ـ ًة ثيوقراط ّي ـ ًة أم إقطاع ّي ـ ًة عائل ّيــة ،وأالّ يتامهــوا
معهــا .كــا يتو ّجــب عليهــم رفــض معادلــة «حلــف األقلّ ّيــات» وخيــار اســتدعاء الحاميــات.
ويســتدعي هــذا كلّــه الكـ ّـف عــن تســييس الديــن وتديــن السياســة ،مــع املحافظــة عــى
أي مكتســبات ســلطويّة أو
ـي اإليجــا ّيب للمســيحيّني ،وذلــك يف من ـأًى عــن ّ
الــدور املجتمعـ ّ
ضامنــات نفــوذ أو منتفعــات شــخص ّية.
متأصلــون يف منطقــة الــرق األوســط .لــذا ،ال بــدّ للكنائــس مــن االلتـزام
 .95املســيحيّون ّ
بقضايــا هــذه املنطقــة وأبنائهــا عــى اختــاف إثنياتهــم وأديانهــم وات ّجاهاتهــم الفكريّــة،
وذلــك عــر تعزيــز انتامئهــم إىل مجتمعاتهــم ،وحثّهــم عــى تح ّمــل مســؤول ّياتهم والســعي
املشــرك إىل الخــر العــا ّم .هــذا األمــر يتطلّــب مــن الكنائــس التحــ ّرر مــن شــ ّتى أنــواع
الخــوف ،واالنفتــاح عــى اآلخــر املختلــف ،واملســاهمة يف إعــادة إنتــاج عروبــة متن ـ ّورة
بالح ّريّــة (راجــع الفقــرة  .)62كــا نســتنهض الكنائــس إىل القيــام مببــادر ٍ
ات إيجابيّــة وفاعلــة
عــر بنــاء اسـراتيج ّيات تث ّبــت املســيح ّيني يف أرضهــم ،وتوطّــد انخراطهــم يف الشــأن العــا ّم
واملؤسســات ،التــي تســودها
ونضالهــم يف ســبيل قيــام الدولــة املدن ّيــة ،دولــة الدســتور
ّ
ـري.
املواطنــة الكاملــة الحاضنــة للتن ـ ّوع ،ويحكمهــا قانــون مــد ّين عـ ّ
 .96نطالــب كنائســنا بالعمــل الجــا ّد يف ســبيل قيــام قوانــن مدن ّيــة لألحــوال الشــخص ّية
عــى قاعــدة املســاواة بــن املواطنــن وندعوهــا إىل مشــاركة فاعلــة يف وضعهــا ،مــا يث ّبــت
حيــا َد الدولــة بــإزاء األديــان والتـزا َم األخــرة باملواطنــة والدولــة القانونيّــة العادلــة للجميــع.
النبــوي ملســيح ّيي الــرق األوســط االنحيــاز إىل قضايــا الح ّر ّيــات
 .97يتطلّــب الــدور
ّ
الســلمي
والحــق بتقريــر املصــر والدميوقراط ّيــة والتــداول
والعــدل وحقــوق اإلنســان
ّ
ّ
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ِ
كل أشــكال الظلــم
املنتظــم للســلطة يف بلــدان املنطقــة جميعهــا ،باإلضافــة إىل مواجهــة ّ
ـطيني بإقامــة دولتــه املســتقلّة،
والتعســف ،وال سـيّام يف مــا يخـ ّ
ّ
ـص حقــوق الشــعب الفلسـ ّ
وعاصمتهــا القــدس ،وعــودة الالجئــن بحســب مــا كفلتــه الق ـرارات واملواثيــق العرب ّيــة
ـوري واللبنــا ّين
ـي يف اتّجــاه إنهــاء مأســاة الشــعب السـ ّ
والدول ّيــة .كــا ينبغــي الدفــع املنهجـ ّ
التاريخــي لهــذه
اقــي عــر قيــام دولــة القانــون واملواطنــة التــي تحــرم االختبــار
ّ
والعر ّ
الشــعوب ،وذلــك يف مواجهــة محــاوالت تغيــر هويّتهــا ورضب ال ِقيَــم الناظمــة للعقــد
ـي الجامــع ملك ِّوناتهــا (راجــع الفق ـرات .)64-56
االجتامعـ ّ
واجــب يشــر إليــه
 .98إنّ ضيافــة الالجئــن والنازحــن مــن بــاب األخــ ّوة اإلنســان ّية
ٌ
الكتــاب املقــدّ س يف عهديــه غــر مــ ّرة .وهــو يســتدعي اليــوم تفــادي االنــزالق إىل
املوجــات الشــعبويّة واســتنفار القوم ّيــة ،مــا يُنتــج ســلوك ّيات عنرصيّ ـ ًة تتناقــض وروح
ـيحي مــع العمــل الــدؤوب عــى املواءمــة
اإلنجيــل .ويجــب أن يرتافــق هــذا االلتـزام املسـ ّ
حــق
بــن حقــوق الضيــوف وحقــوق املجتمعــات املضيفــة ،فضــاً عــن التشــديد عــى ّ
الالجئــن بالعــودة إىل بالدهــم ،والنازحــن إىل بلداتهــم وقراهــم ،والتعويــض العــادل
عليهــم ،مــا يحمــي هويّتهــم ويصــون التنـ ّوع يف املجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا .وال بــدّ
أيضً ــا مــن أن يســاند املســيح ّيون يف الــرق األوســط املظلومــن واملنت َهــي الحقــوق ،وأن
يدافعــوا عنهــم ويعملــوا عــى متكينهــم وكشــف ظامليهــم وبنــاء مسـ ٍ
ـارات ملســاءلة هــؤالء
ومحاســبتهم تحــت ســقف العدالــة (راجــع الفق ـرات  64و.)71-70
 .99يش ـكّل اإلعــام والتواصــل ركيــز ًة أساس ـ ّي ًة يف إرســاء القيــم اإلنســان ّية واملســيح ّية ،وال
سـيّام بســبب مــا اكتســبه اإلعــام يف العقــود األخــرة مــن مســاحة ودور يف الحيــاة اليوميّــة.
ومــن هنــا ،عــى الكنائــس إيــاء اإلعــام والتواصــل مــن حيــث الرؤيــة والسياســات
وخصوصــا يف مــا يعنــى بالعيــش الواحــد
والتقن ّيــات أولويّـ ًة قصــوى يف تعميــم هــذه القيــم،
ً
ضمــن احــرام التنــ ّوع .وإ ّن الحاجــة اليــوم ملل ّحــة إىل تطويــر خطّــة إعالم ّيــة مســكون ّية
مشــركة تــرز خطابًــا محرت ًفــا يخــدم البشــارة ،ويوطّــد الكرامــة اإلنســان ّية ،مخاطبًــا العقــل
والقلــب بعي ـ ًدا مــن التقليديّــات والتقويّــات الزائفــة والســجاالت الدفاعيّــة.
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 .100نــرى يف هــذه الخيــارات والسياســات تعبــ ًرا رصي ًنــا عــن التــزام مســيحيّي الــرق
ـكل إنســان يف منطقتنــا ،ورفضً ــا لثقافــة
األوســط املعيّـ َة اإلنســانيّة وخيــا َر الحيــاة الكرميــة لـ ّ
ـيحي ال ب ّد
املــوت املســترشية وتب ّنــي منطــق العنــف وســيل ًة لحـ ّـل النزاعــات .فالحضــور املسـ ّ
كل إنســان ،وعــى املح ّبــة املتفانيــة ،وعــى املغفــرة الصادقــة
لــه مــن أن يقــوم عــى خدمــة ّ
طاع ـ ًة ملشــيئة اللــه ،وذلــك يف ســبيل تحويــل املجتمــع إىل مجتمــع أكــر عدال ـ ًة وإنســانيّ ًة
يتح ّقــق فيــه ملكــوت اللــه ،فينــال البــر مــلء الحيــاة كــا يريدهــا اللــه لهــم بحســب كالم
املســيح يف إنجيــل يوح ّنــا« :وأ ّمــا أنــا ،فقــد أتيــت لتكــون لهــم الحيــاة ،وتكــون لهــم أفضــل»
(يوح ّنــا .)10/10
بريوت ،أيلول  /سبتمرب ٢٠٢١
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الئحة الك ّتاب
الس ّيدة ثريّا بشعالين  /لبنان
القس مرتي الراهب  /فلسطني
ّ
الخوري روفايل زغيب  /لبنان
الخوري خليل شلفون  /لبنان
الس ّيد زياد الصائغ  /لبنان
األخت إمييل ط ّنوس  /لبنان
القس جورج جربا القبطي  /األردنّ
ّ
قصاب  /لبنان
القسيسة نجال ّ
ّ
ّ
الس ّيد أسعد الياس قطان  /لبنان  -أملانيا
الس ّيد ميشال نصري  /لبنان  -سويرسا
األب كايب ألفرد هاشم  /لبنان

