مجلة تيلوس عدد 2022- ٥

Telos Magazine , No. 5 - 2022

مجازفة الشهادة :قراءة في وثيقة
«نختار احلياة»
طارق متري

خيارات الوثيقة
مــا ُس ـ ّمي «عــر النهضــة» حــن اعتنقــت قضايــا مجتمعاتهــا،
مــا ســمح للمســيح ّيني بــأن يلعبــوا أدوارا ً يف أوطانهــم تتع ـ ّدى
ـددي .فتلــك الخيــارات ليســت متاحـ ًة اآلن
بكثــر حجمهــم العـ ّ
كــا كانــت يف املــايض ،وال سـ ّيام أنّنــا نعيــش يف عــر الخيبــة،
فيــا عــاش آباؤنــا مطلــع القــرن املــايض ع ـرا ً حبــل بوعــود
كثــرة .مــع ذلــك ،وأيّ ـاً كان مــن قســاوة األيّــام التــي متتحننــا،
ال خيــارات ج ّديـ ًة أخــرى أمامنــا غــر خيــار يجـ ّدد خيــار عــر
النهضــة ،يســتعرب اإلخفاقــات ،ويناقــش الوضــع العــر ّيب الحــا ّيل
يف ظـ ّـل مــا شــهده مــن تح ـ ّوالت مذهلــة ،مــن غــر أن ينظــر
اىل حالتنــا الحــارضة ،بأوجاعهــا وخيباتهــا ،وكأنّهــا آخــر املطــاف.
وأحســب أنّــه خيــار الوثيقــة ،علـاً بــأ ّن هــذه الخيــارات تبقــى،
بــإزاء االحتــاالت كافّــ ًة ،خــرا ً مــن األوهــام التــي يصنعهــا
البعــض ويــكاد يؤمــن بهــا مــن فــرط إعــادة اخرتاعهــا.

تضعنــا وثيقــة «نختــار الحيــاة» أمام مســؤوليّتنا لجهــة «مجازفة
الوجــود» كــا يســ ّميها األب جــان كوربــون ط ّيــب هللا ثــراه.
الكنــي
مــا قالتــه نصــوص الســلف
وهــي تســتعيد بعضــاً ّ
ّ
ـيحي» .وال يخفــى عــى واضعيهــا
الصالــح عــن «الحضــور املسـ ّ
كل منهــم ،بــن
التنــاز ُع عنــد مجمــوع املســيح ّيني ،وداخــل ّ
«هاجــس البقــاء» و«مجازفــة الشــهادة» ،وهــو مــا انطبــع بــه
األخــذ والــر ّد بــن املســيح ّيني منــذ عــر النهضــة حتّــى يومنــا.
وفيــا تنتقــد الوثيقــة الغلــ ّو يف توكيــد الهويّــة ،تحــاذر
االنطــاق مــن وعــي املســيحيّني لذواتهــم بوصفهــم «ضحايــا».
فهــي تدعوهــم أن يتح ّولــوا عــن موقــع «الضح ّيــة» إىل موقــع
«الفاعــل» .غــر أ ّن هــذا التح ـ ّول متع ـذّر مــن دون التشــديد
عــى املشــاركة السياس ـ ّية ،وعــى الدميوقراط ّيــة بوصفهــا نظــام
حكــم ،وحيــاة عا ّمــة قامئــة عــى الرشاكــة يف عــدد مــن القيــم.

مسالك املسيح ّيني

ولعــل الغلــ ّو يف توكيــد الهويّــة يســتدعي ،يف معارضتــه،
ّ
توكيــدا ً أله ّم ّيــة مشــاركة املســيح ّيني لشــعوبهم العرب ّيــة آالمهــا
وقضاياهــا ،والوعــي بوحــدة املصائــر بني املســيحيّني واملســلمني،
رص الصفــوف
وقبــول التنـ ّوع يف الخيــارات السياسـ ّية بــدالً مــن ّ
والتو ّحــد حــول حــزب أو «زعامــة» أو قيــادة.

ـي،
وال يختلــف إثنــان أ ّن املســيح ّيني امتُحنــوا يف انتامئهــم الوطنـ ّ
ويف قدرتهــم عــى إعــادة بنــاء الوحــدة املتص ّدعــة بــن أبنــاء
الوطــن الواحــد وســعيهم إىل قيــام الدولــة الواحــدة ،دولــة
فكــرت
َ
املســاواة يف املواطنــة .وعانــوا كغريهــم مــن تراجــع
رروا مــن إعاقــة تحقّقهــا ،أكان
الدولــة واملواطنــة .وتــ ّ
ذلــك باالســتئثار أم بالتســلّط أم بغلبــة منطــق القــ ّوة عــى
الحــق ،أم بالتهديــد والتخويــف وتجديــد األحقــاد
منطــق
ّ
القدميــة أو إنتــاج أحقــاد جديــدة .وشــعر الكثــرون منهــم ،يف
الســيايس
ظــل املشــكالت املعيشــيّة املرتاكمــة وأزمــة النظــام
ّ
ّ
ـي ،بازديــاد هامش ـ ّيتهم وتراجــع إمكان ّيــة مشــاركتهم
واملجتمعـ ّ
الوطنــي.
يف صنــع مصائرهــم ،فضــاً عــن املصــر
ّ

وال تغيــب عــن الوثيقــة العالقــة بــن خــوف املســيحيّني
وهجرتهــم وانكفائهــم وتناقــص أعدادهــم واالضطرابــات
السياســ ّية وصعــود التطــ ّرف .لعلّهــا تحتــاج إىل قــول املزيــد
يف مناقشــة العالقــة بــن الخــوف والتخويــف وبــن الخــوف
والعــزوف ،أي التنــازل عــن الــدور يف الحيــاة العا ّمــة والخضــوع
ألنظمــة االســتبداد التــي تدفــع باملســيحيّني ،بغــر وســيلة ،نحــو
اللجوء إىل «حاميتها».

ـيايس،
لك ّنهــم كثـرا ً مــا ســلكوا مســالك متعـ ّددة يف العمــل السـ ّ
ســيايس واحــد أو اتّبعــوا زعيــاً
ومل ينضــووا مــ ّر ًة يف تنظيــم
ّ
بعينــه .وظهــرت يف صفوفهــم نخــب سياس ـ ّية متن ّوعــة ،هــذا

واليوم تأمرنا الواقع ّية باالعرتاف أنّنا نفتقر إىل الخيارات
التي اعتمدتها النخب الدين ّية والثقاف ّية والسياس ّية يف أثناء
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إن مل مييلــوا إىل اإلحجــام عنــه .فشــاركت فئــة منهــم يف الحيــاة
العا ّمــة مشــارك ًة فاعلــة ،مبــن فيهــم الشــباب ،عــى الرغــم مــن
أ ّن فئــ ًة آخــذ ًة باالت ّســاع تفيــد مــن فــرص التعلّــم والرتقّــي
وبخاصــة عنــد
املهنــي والعمــل يف بلــدان قريبــة وبعيــدة،
ّ
ّ
اضطــراب األوضــاع األمنيّــة وازديــاد القلــق عــى املســتقبل
وتــأزّم األوضــاع االجتامع ّيــة واالقتصاديّــة.

يجنــح فيهــا الخيــال واالختــاق إىل القــول بوجــود «مؤامــرة»
تعمــل عــى إفـراغ العــامل العــر ّيب مــن املســيح ّيني ،ذلــك بأنّهــا،
إىل جانــب خفّتهــا ،تدفــع املنقاديــن وراءهــا إىل العــزوف
واج ـرار م ـرارة الخيبــة.
إ ّن هــذه املواقــف ،وقبلهــا مســاهامت املســيح ّيني يف حركــة
النهضــة العرب ّيــة أوائــل القــرن املــايض ،مل تفقــد معناهــا ،بــل
تســتحق أن تســتعاد وتتجــ ّدد يف زمــن التغيــر العــر ّيب غــر
ّ
املتوقَّــع والــذي ملّــا تُعــرف مآالتــه .فــا يقــع املســيحيّون ،أو
باألحــرى يوقَعــون ،يف أقلّويّــة معطّلــة لدورهــم يف اإلســهام بهذا
التغيــر .وال يُحســبون ،أو يحســبون أنفســهم ،كتل ـ ًة متجانس ـ ًة
اصــ ًة يف وجــه كتلــة واحــدة ومتامســكة .فاملســيح ّيون
ومرت ّ
مواطنــون متن ّوعــون ،وليســوا جمهــورا ً يســر وراء زعيــم أو
قائــد .واملســلمون متع ـ ّددو االتّجاهــات وليســوا يف معظمهــم
إســاميّني .واإلســاميّون منهــم ليســوا أصحــاب موقــف واحــد،
وال ميكــن وصفهــم جملــ ًة بالتشــ ّدد مــن دون التمييــز بــن
َمــن يرفــض العنــف ،عنــف القتــل والخطــف والتكفــر ،و َمــن
يتوســله.
ّ

وأيّـاً كان مــن أمــر اإلخفاقــات واملعانــاة التــي عرفها املســيح ّيون
وتراجــع أدوارهــم ،وال س ـ ّيام يف السياســة والثقافــة ،وتع ّرضهــم
لضغــوط أو مضايقــات ،فــإ ّن ثنائ ّيــة األقلّ ّيــة املنطويــة عــى
ذاتهــا واألغلب ّيــة الطاغيــة مل تُغلــق عليهــم ،ومل تطبــع مواقــف
مجمــوع املســلمني حيالهــم ،ذلــك بــأ ّن مشــكالت املســيح ّيني
كانــت ،يف معظمهــا ،تعبـرا ً عــن مشــكالت املجتمعــات العرب ّيــة
كلّهــا ،مــا يتّصــل منهــا باملســاواة واملشــاركة السياســ ّية أو
ـص بالتنميــة والنهــوض الثقــا ّيف .ومل يغــب ذلــك عــن
مــا يختـ ّ
عــدد كبــر مــن الرعــاة والنخــب الدين ّيــة والثقاف ّيــة ،كــا
تب ّينــه الكتابــات والوثائــق والنــداءات ،فضــاً عــن مامرســات
مؤسســاتهم الرتبويّــة واالجتامع ّيــة وغريهــا مــن الهيئــات التــي
ّ
هــي مبثابــة أدوات يف خدمــة الشــهادة املســيح ّية أو الحضــور
نص ـاً مســيح ّياً مرجع ّي ـاً يف العقــود
ـيحي .وتــكاد ال تجــد ّ
املسـ ّ
الخمســة األخــرة يضــع مــا صــار يدعــى «هواجــس األقلّ ّيــة» يف
تناقــض مــع تو ّجهــات األغلب ّيــة.

األخالقي
املوقف
ّ
والتمييــز هــذا أحــد عنــارص الوقايــة مــن الجنوح املســتعجل إىل
جـ ّر املســيح ّيني صــوب التو ّجــس حيــال نوايــا األكرثيّــة الدين ّيــة
أو العــداء لهــا .غــر أ ّن عنــر الوقايــة األ ّول مــن هــذا الجنــوح
األخالقــي .ويعنــي هــذا املوقــف ّأل
املد ّمــر يبقــى املوقــف
ّ
يجــد املســيحيّون أنفســهم يف غربــة عــن التــوق إىل الح ّريّــة،
ومتســاهلني مــع العنــف ،عنــف االســتبداد وعنــف اإلرهــاب،
عنــف التخويــن والتخويــف ،وعنــف اإللغــاء واإلقصاء ،وســاكتني
عــن اإلســاءة إىل كرامــة الشــخص اإلنســا ّين ،أيّـاً كان انتــاؤه.
كل التســاؤالت
األخالقــي عــن ّ
بالطبــع ،ال يجيــب املوقــف
ّ
القلقــة عنــد املســيح ّينيّ .إل أنّــه يحفــظ أصحابــه مــن الوقــوع
فريســة اإلرعــاب املســ َّيس ،الــذي يضعــف قــدرة املســيح ّيني
عــى املشــاركة يف صــوغ مــروع للمســتقبل ،ويجــازف بتعطيل
أدوارهــم باســم الدفــاع عنهــم.

ومل يــؤ ِّد تزايــد القلــق عنــد فئــات منهــم ،ســواء أفصحــوا عنــه
جهــارا ً أو كان مــدار همــس بينهــم ،إىل انــزالق بعــض املســؤولني
إىل التخويــف ،بــل جــاء االهتــام بــه يف صــورة دعــوة إىل
مصارحــة ال تضــع املســلمني واملســيح ّيني يف ص ّفــن متقابلني .ومل
يــر ّدد هــؤالء املســؤولون يف ســلوك الطريــق ،الض ّيــق أحياناً ،بني
التهويــل بحراجــة أوضــاع املســيح ّيني واالســتهانة بهــا والتأكيــد
عــى الصفــة العابــرة لتلــك األوضــاع املتس ـبّبة بالقلــق .وعــى
وجــه العمــومَ ،خلَــت لغتهــم مــن الحـ ّدة ،مجروحـ ًة كانــت أم
جارحــة ،وإن مل يرضبــوا صفحــاً عــن األزمــات التــي «متتحــن
وجــود املســيح ّيني وشــهادتهم» .واجتنبــوا التفســرات التــي
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مــن جانــب القيــادات والنخــب .ويقتــي الحــثّ عــى تلــك
املشــاركة ،حســب منطــق الحضــور ،واملواءمــة بــن الســعي وراء
الصالــح العــا ّم وصالــح الجامعــة ،أي إ ّن خــر الجميــع هــو خــر
للمســيح ّيني .ومــن شــأن التشــديد عــى املشــاركة يف الحيــاة
العا ّمــة ال مــن بــاب حقــوق املواطنــة فحســب ،بــل انطالقــاً
مــن واجباتهــا ،أن يــردم الهـ ّوة بــن الخصوص ّيــات واملشـ َركات.

املســيحي قــدر ًة عــى املخاطبــة،
يفــرض منطــق الحضــور
ّ
مخاطبــة يف العمــق لقلــب الشــعب الــذي ينتمــي إليــه
املســيح ّيون .ويبــدأ ذلــك مــن املشــاركة يف آالمــه مشــارك ًة
كاملــة ،أي الصــر كــا الشــجاعة .وتكــون الكنيســة «ال كنيســة
ردود الفعــل والخصوص ّيــات التــي تحافــظ عليهــا يف جــ ّو ال
يهــدف ّإل إىل البقــاء ،بــل كنيســة منتــرة كامللــح ،تبحــث عــن
هويّتهــا يف رســالتها» (البطريــرك إغناطيــوس الرابــع ،باريــس
.)1984

خامســاً :تقتــي الصدقيّــة ،وهــي بطبيعــة الحــال رشط مــن
املســيحي ،تج ّنــب الوقــوع يف ازدواجيّــة
رشوط الحضــور
ّ
املعايــر عنــد ات ّخــاذ املواقــف األخالق ّيــة ،أكان ذلــك يف اإلدانــة
أم يف الدفــاع عــن حقــوق النــاس ،أفـرادا ً أو جامعــات .وال يـ ّرر
التمييــز النــازل باملســيح ّيني متيي ـزا ً مضــا ّدا ً ،ســافرا ً أو مســترتا ً،
فعليّــاً أو معنويّــاً .فمــن النافــل القــول إ ّن االلتــزام باألخــاق
املســيحيّة ال تحــ ّده حــدود الجامعــة املســيحيّة.

مالحظات ال بدّ منها
وتســتدعي هــذه املخاطبــة ،فضــاً عــن املشــاركة ،مجموعــة
مالحظــات هــي ،يف األغلــب ،بديهيّة .غــر أ ّن بديهيّتهــا ال تعفينا
مــن تكرارهــا يف ظــروف االضطـراب والتشــويش الحــارضة.
أ ّوالً :إ ّن الخــوف ،ومعــه التخويــف ،وإن كان أمــرا ً طبيع ّيــاً يف
ظـ ّـل االضطرابــاتّ ،إل أنّــه إذا صــار معيــارا ً أ ّوالً للحكــم عــى
األوضــاع واالحتــاالت ،أو اسـتُثمر يف السياســة القصــرة النظــر،
يســتعجل تحقيــق مــا نخافــه ،ويلهينــا عــن دعــوة االنجيــل.

ُ
رص
سادســاً :ال يفيــد الجامعــ َة املســيح ّية يف يشء
افتعــال ّ
الصفــوف وتوحيــد الزعامــة واإلرصار عليهــا .فالتنــ ّوع ســمة
طبيع ّيــة مــن ســات الحيــاة السياســ ّية والثقاف ّيــة .والتكتّــل
ـوي يع ـ ّرض مســتقبل الجامعــة للخطــر،
وراء قائــد ملهــم أو قـ ّ
ويح ّملهــا تبعــات اختيــارات وأخطــاء ليســت كلّهــا مســؤول ًة
عنهــا.

ثاني ـاً :ليــس مــن تناقــض بــن مــا يس ـ ّمى «هواجــس األقلّيّــة»
وهمــوم األغلب ّيــة .والنظــرة الثنائ ّيــة التــي توحــي باالنقســام
مــا يوحــي
العامــودي الــذي ال رجعــة فيــه ،وعــى الرغــم ّ
ّ
للبعــض بتأييدهــا ،ليســت املفتــاح لفهــم الواقــع .وهــي،
بطبيعــة الحــال ،قــارصة عــن توفــر الوســائل الالزمــة لتغيــره،
ألنّهــا كثــرا ً مــا تــؤ ّدي إىل االنســحاب والهجــرة ،الفعل ّيــة أو
الرمزيّــة.

ســابعاً :ال يعفــي االعــراف بالتنــ ّوع ،وهــو حقيقــة ال مفــ ّر
منهــا ،مــن رضورة التشــاور الــذي يحــول دون التنابــذ باســم
االختــاف .أكــر مــن ذلــك ،إ ّن الحــوار والتالقــي يجعــان التن ّوع
مصــدرا ً لالغتنــاء املتبــادل ،مــا يتيــح اســتجامع قــدرات الجميــع
واســتنهاضها يف عــدد مــن مجــاالت الخدمــة العا ّمــة.

ثالثــاً :ال يقــاس الحضــور مــن منظــو َري الضعــف والقــ ّوة.
فليــس هــو مجــ ّرد انعــكاس ملوازيــن القــوى ،بــل ينقلنــا إىل
ـت بــه أقــدار املنتمــن إىل «األقلّ ّيــة»
مســت ًوى آخــر بالكلّ ّيــة ،عنيـ ُ
أن ميارســوا تأثـرا ً يف املجتمــع كلّــه .ولعـ ّـل الثقافــة هــي املجــال
األرحــب لهــذا التأثــر .وال أقصــد هنــا الفـ ّن واألدب واملوســيقى
فحســب ،بــل مجــال املعرفــة والقيــم الثقاف ّيــة واألخالق ّيــة.
رابعــاً :يتطلّــب االنخــراط يف الحيــاة العا ّمــة ،واإلحجــام عــن
الــر ّد عــى التهميــش بتهميــش الــذات ،عمل ّي ـ ًة إراديّ ـ ًة واعي ـ ًة

ال أحســب أ ّن هــذه املالحظــات بعيــدة عــن روح الوثيقــة .أكــر
نصهــا يف غــر مســألة .صحيــح أنّهــا
مــن ذلــك ،إنّهــا تقــرب مــن ّ
بعيــدة مــن السياســة كــا ميارســها الكثــرون عندنــا ،لك ّنهــا
تعيــد السياســة إىل معناهــا الحـ ّـق ،ويف الوقــت ذاتــه ،تناقــش
أبعادهــا األخالق ّيــة وتقــوم بنقدهــا انطالقـاً مــن قيــم اإلنجيــل،
أكانــت ظاهــر ًة أم مضمــرة.
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