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مجازفة الشهادة: قراءة في وثيقة 
»نختار احلياة«

خيارات الوثيقة

تضعنــا وثيقــة »نختــار الحيــاة« أمام مســؤوليّتنا لجهــة »مجازفة 

ــراه.  ــب هللا ث ــون طيّ ــان كورب ــّميها األب ج ــا يس ــود« ك الوج

ــّي  ــلف الكن ــوص الس ــه نص ــّا قالت ــاً م ــتعيد بعض ــي تس وه

الصالــح عــن »الحضــور املســيحّي«. وال يخفــى عــىل واضعيهــا 

ــني  ــم، ب ــل كّل منه ــيحينّي، وداخ ــوع املس ــد مجم ــازُع عن التن

»هاجــس البقــاء« و»مجازفــة الشــهادة«، وهــو مــا انطبــع بــه 

األخــذ والــرّد بــني املســيحيّني منــذ عــر النهضــة حتّــى يومنــا.
 

تحــاذر  الهويّــة،  توكيــد  يف  الغلــّو  الوثيقــة  تنتقــد  وفيــا 

االنطــالق مــن وعــي املســيحيّني لذواتهــم بوصفهــم »ضحايــا«. 

ــة« إىل موقــع  ــوا عــن موقــع »الضحيّ فهــي تدعوهــم أن يتحّول

ــن دون التشــديد  ــّذر م ــر أّن هــذا التحــّول متع ــل«. غ »الفاع

ــة بوصفهــا نظــام  عــىل املشــاركة السياســيّة، وعــىل الدميوقراطيّ

حكــم، وحيــاة عاّمــة قامئــة عــىل الرشاكــة يف عــدد مــن القيــم. 

معارضتــه،  يف  يســتدعي،  الهويّــة  توكيــد  يف  الغلــّو  ولعــّل 

توكيــداً ألهّميّــة مشــاركة املســيحينّي لشــعوبهم العربيّــة آالمهــا 

وقضاياهــا، والوعــي بوحــدة املصائــر بني املســيحيّني واملســلمني، 

وقبــول التنــّوع يف الخيــارات السياســيّة بــدالً مــن رّص الصفــوف 

ــادة.  والتوّحــد حــول حــزب أو »زعامــة« أو قي

املســيحيّني  بــني خــوف  العالقــة  الوثيقــة  عــن  تغيــب  وال 

واالضطرابــات  أعدادهــم  وتناقــص  وانكفائهــم  وهجرتهــم 

ــد  ــول املزي ــاج إىل ق ــا تحت ــرّف. لعلّه ــود التط ــيّة وصع السياس

ــوف  ــني الخ ــف وب ــوف والتخوي ــني الخ ــة ب ــة العالق يف مناقش

والعــزوف، أي التنــازل عــن الــدور يف الحيــاة العاّمــة والخضــوع 

ألنظمــة االســتبداد التــي تدفــع باملســيحيّني، بغــر وســيلة، نحــو 

اللجوء إىل »حايتها«. 

واليوم تأمرنا الواقعيّة باالعراف أنّنا نفتقر إىل الخيارات 

التي اعتمدتها النخب الدينيّة والثقافيّة والسياسيّة يف أثناء 

مــا ُســّمي »عــر النهضــة« حــني اعتنقــت قضايــا مجتمعاتهــا، 

مــا ســمح للمســيحيّني بــأن يلعبــوا أدواراً يف أوطانهــم تتعــّدى 

بكثــر حجمهــم العــددّي. فتلــك الخيــارات ليســت متاحــًة اآلن 

كــا كانــت يف املــايض، وال ســيّا أنّنــا نعيــش يف عــر الخيبــة، 

ــل بوعــود  ــع القــرن املــايض عــراً حب ــا مطل ــا عــاش آباؤن في

ــام التــي متتحننــا،  ــاً كان مــن قســاوة األيّ كثــرة. مــع ذلــك، وأيّ

ال خيــارات جّديــًة أخــرى أمامنــا غــر خيــار يجــّدد خيــار عــر 

النهضــة، يســتعرب اإلخفاقــات، ويناقــش الوضــع العــريّب الحــايّل 

ــة، مــن غــر أن ينظــر  يف ظــّل مــا شــهده مــن تحــّوالت مذهل

اىل حالتنــا الحــارضة، بأوجاعهــا وخيباتهــا، وكأنّهــا آخــر املطــاف. 

وأحســب أنـّـه خيــار الوثيقــة، علــاً بــأّن هــذه الخيــارات تبقــى، 

ــا  ــي يصنعه ــام الت ــن األوه ــراً م ــًة، خ ــاالت كافّ ــإزاء االحت ب

البعــض ويــكاد يؤمــن بهــا مــن فــرط إعــادة اخراعهــا.    

مسالك املسيحّيني

وال يختلــف إثنــان أّن املســيحينّي امتُحنــوا يف انتائهــم الوطنــّي، 

ــاء  ــني أبن ــة ب ــاء الوحــدة املتصّدع ــادة بن ــىل إع ــم ع ويف قدرته

ــة  ــدة، دول ــة الواح ــام الدول ــعيهم إىل قي ــد وس ــن الواح الوط

املســاواة يف املواطنــة. وعانــوا كغرهــم مــن تراجــع فكــريَت 

أكان  تحّققهــا،  إعاقــة  مــن  وتــّرروا  واملواطنــة.  الدولــة 

ــىل  ــّوة ع ــق الق ــة منط ــلّط أم بغلب ــتئثار أم بالتس ــك باالس ذل

منطــق الحــّق، أم بالتهديــد والتخويــف وتجديــد األحقــاد 

القدميــة أو إنتــاج أحقــاد جديــدة. وشــعر الكثــرون منهــم، يف 

ــيايّس  ــام الس ــة النظ ــة وأزم ــيّة املراكم ــكالت املعيش ــّل املش ظ

ــة مشــاركتهم  واملجتمعــّي، بازديــاد هامشــيّتهم وتراجــع إمكانيّ

ــّي.  ــر الوطن ــن املص ــالً ع ــم، فض ــع مصائره يف صن

لكّنهــم كثــراً مــا ســلكوا مســالك متعــّددة يف العمــل الســيايّس، 

ــاً  ــوا زعي ــد أو اتّبع ــيايّس واح ــم س ــرًّة يف تنظي ــووا م ومل ينض

ــذا  ــة، ه ــيّة متنّوع ــب سياس ــم نخ ــرت يف صفوفه ــه. وظه بعين
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إن مل مييلــوا إىل اإلحجــام عنــه. فشــاركت فئــة منهــم يف الحيــاة 

العاّمــة مشــاركًة فاعلــة، مبــن فيهــم الشــباب، عــىل الرغــم مــن 

ــي  ــم والرقّ ــرص التعلّ ــن ف ــد م ــاع تفي ــذًة باالتّس ــًة آخ أّن فئ

املهنــّي والعمــل يف بلــدان قريبــة وبعيــدة، وبخاّصــة عنــد 

ــتقبل  ــىل املس ــق ع ــاد القل ــة وازدي ــاع األمنيّ ــراب األوض اضط

ــة.  ــة واالقتصاديّ ــاع االجتاعيّ ــأزّم األوض وت

وأيـّـاً كان مــن أمــر اإلخفاقــات واملعانــاة التــي عرفها املســيحيّون 

وتراجــع أدوارهــم، وال ســيّا يف السياســة والثقافــة، وتعرّضهــم 

ــىل  ــة ع ــة املنطوي ــة األقلّيّ ــإّن ثنائيّ ــات، ف ــوط أو مضايق لضغ

ــة الطاغيــة مل تُغلــق عليهــم، ومل تطبــع مواقــف  ذاتهــا واألغلبيّ

ــأّن مشــكالت املســيحيّني  ــك ب ــم، ذل ــوع املســلمني حياله مجم

كانــت، يف معظمهــا، تعبــراً عــن مشــكالت املجتمعــات العربيّــة 

كلّهــا، مــا يتّصــل منهــا باملســاواة واملشــاركة السياســيّة أو 

ــن  ــك ع ــايّف. ومل يغــب ذل ــوض الثق ــة والنه ــّص بالتنمي ــا يخت م

عــدد كبــر مــن الرعــاة والنخــب الدينيّــة والثقافيّــة، كــا 

ــات  ــن مارس ــالً ع ــداءات، فض ــق والن ــات والوثائ ــه الكتاب تبيّن

مؤّسســاتهم الربويّــة واالجتاعيّــة وغرهــا مــن الهيئــات التــي 

ــة أدوات يف خدمــة الشــهادة املســيحيّة أو الحضــور  هــي مبثاب

ــود  ــاً يف العق ــاً مســيحيّاً مرجعيّ ــكاد ال تجــد نّص املســيحّي.  وت

الخمســة األخــرة يضــع مــا صــار يدعــى »هواجــس األقلّيّــة« يف 

ــة.  تناقــض مــع توّجهــات األغلبيّ

ومل يــؤدِّ تزايــد القلــق عنــد فئــات منهــم، ســواء أفصحــوا عنــه 

جهــاراً أو كان مــدار همــس بينهــم، إىل انــزالق بعــض املســؤولني 

إىل التخويــف، بــل جــاء االهتــام بــه يف صــورة دعــوة إىل 

مصارحــة ال تضــع املســلمني واملســيحيّني يف صّفــني متقابلني. ومل 

يــرّدد هــؤالء املســؤولون يف ســلوك الطريــق، الضيّــق أحياناً، بني 

التهويــل بحراجــة أوضــاع املســيحينّي واالســتهانة بهــا والتأكيــد 

عــىل الصفــة العابــرة لتلــك األوضــاع املتســبّبة بالقلــق. وعــىل 

وجــه العمــوم، َخلَــت لغتهــم مــن الحــّدة، مجروحــًة كانــت أم 

ــن  ــي »متتح ــات الت ــن األزم ــاً ع ــوا صفح ــة، وإن مل يرب جارح

وجــود املســيحينّي وشــهادتهم«. واجتنبــوا التفســرات التــي 

ــرة«  ــول بوجــود »مؤام ــالق إىل الق ــال واالخت ــا الخي ــح فيه يجن

تعمــل عــىل إفــراغ العــامل العــريّب مــن املســيحيّني، ذلــك بأنّهــا، 

إىل جانــب خّفتهــا، تدفــع املنقاديــن وراءهــا إىل العــزوف 

ــة.  واجــرار مــرارة الخيب

ــة  ــيحيّني يف حرك ــاهات املس ــا مس ــف، وقبله ــذه املواق إّن ه

ــل  ــل القــرن املــايض، مل تفقــد معناهــا، ب ــة أوائ النهضــة العربيّ

ــر  ــريّب غ ــر الع ــن التغي ــّدد يف زم ــتعاد وتتج ــتحّق أن تس تس

ــع املســيحيّون، أو  ــال يق ــه. ف ــرف مآالت ــا تُع ــذي ملّ ــع وال املتوقَّ

باألحــرى يوقَعــون، يف أقلّويـّـة معطّلــة لدورهــم يف اإلســهام بهذا 

التغيــر. وال يُحســبون، أو يحســبون أنفســهم، كتلــًة متجانســًة 

ومراّصــًة يف وجــه كتلــة واحــدة ومتاســكة. فاملســيحيّون 

مواطنــون متنّوعــون، وليســوا جمهــوراً يســر وراء زعيــم أو 

ــد. واملســلمون متعــّددو االتّجاهــات وليســوا يف معظمهــم  قائ

إســالمينّي. واإلســالميّون منهــم ليســوا أصحــاب موقــف واحــد، 

ــني  ــّدد مــن دون التمييــز ب ــًة بالتش ــم جمل ــن وصفه وال ميك

ــن  ــن يرفــض العنــف، عنــف القتــل والخطــف والتكفــر، وَم َم

ــله.  يتوّس

املوقف األخالقّي

والتمييــز هــذا أحــد عنــارص الوقايــة مــن الجنوح املســتعجل إىل 

جــّر املســيحيّني صــوب التوّجــس حيــال نوايــا األكريّــة الدينيّــة 

أو العــداء لهــا. غــر أّن عنــر الوقايــة األّول مــن هــذا الجنــوح 

ــف أاّل  ــذا املوق ــي ه ــّي. ويعن ــف األخالق ــى املوق ــر يبق املدّم

ــة،  ــوق إىل الحّريّ ــن الت ــة ع يجــد املســيحيّون أنفســهم يف غرب

ومتســاهلني مــع العنــف، عنــف االســتبداد وعنــف اإلرهــاب، 

عنــف التخويــن والتخويــف، وعنــف اإللغــاء واإلقصاء، وســاكتني 

ــاً كان انتــاؤه.  عــن اإلســاءة إىل كرامــة الشــخص اإلنســايّن، أيّ

بالطبــع، ال يجيــب املوقــف األخالقــّي عــن كّل التســاؤالت 

القلقــة عنــد املســيحيّني. إاّل أنّــه يحفــظ أصحابــه مــن الوقــوع 

ــيحيّني  ــدرة املس ــف ق ــذي يضع ــيَّس، ال ــاب املس ــة اإلرع فريس

عــىل املشــاركة يف صــوغ مــرشوع للمســتقبل، ويجــازف بتعطيل 

أدوارهــم باســم الدفــاع عنهــم. 
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يفــرض منطــق الحضــور املســيحّي قــدرًة عــىل املخاطبــة، 
إليــه  ينتمــي  الــذي  الشــعب  لقلــب  العمــق  مخاطبــة يف 
املســيحيّون. ويبــدأ ذلــك مــن املشــاركة يف آالمــه مشــاركًة 
كاملــة، أي الصــرب كــا الشــجاعة. وتكــون الكنيســة »ال كنيســة 
ردود الفعــل والخصوصيّــات التــي تحافــظ عليهــا يف جــّو ال 
يهــدف إاّل إىل البقــاء، بــل كنيســة منتــرشة كامللــح، تبحــث عــن 
ــس  ــع، باري ــوس الراب ــرك إغناطي ــالتها« )البطري ــا يف رس هويّته

 .)1984

مالحظات ال بّد منها

ــة  ــاركة، مجموع ــن املش ــالً ع ــة، فض ــذه املخاطب ــتدعي ه وتس
مالحظــات هــي، يف األغلــب، بديهيّة. غــر أّن بديهيّتهــا ال تعفينا 

مــن تكرارهــا يف ظــروف االضطــراب والتشــويش الحــارضة. 

ــاً يف  ــراً طبيعيّ ــف، وإن كان أم ــه التخوي ــوف، ومع أّوالً: إّن الخ

ــىل  ــم ع ــاراً أّوالً للحك ــه إذا صــار معي ــات، إاّل أنّ ــّل االضطراب ظ
األوضــاع واالحتــاالت، أو اســتُثمر يف السياســة القصــرة النظــر، 

يســتعجل تحقيــق مــا نخافــه، ويلهينــا عــن دعــوة االنجيــل. 

ــة«  ثانيــاً: ليــس مــن تناقــض بــني مــا يســّمى »هواجــس األقلّيّ

ــام  ــي باالنقس ــي توح ــة الت ــرة الثنائيّ ــة. والنظ ــوم األغلبيّ وهم
ــي  ــّا يوح ــم م ــىل الرغ ــه، وع ــة في ــذي ال رجع ــودّي ال العام
للبعــض بتأييدهــا، ليســت املفتــاح لفهــم الواقــع. وهــي، 
بطبيعــة الحــال، قــارصة عــن توفــر الوســائل الالزمــة لتغيــره، 
ــة أو  ــرة، الفعليّ ــحاب والهج ــؤّدي إىل االنس ــا ت ــراً م ــا كث ألنّه

ــة.  الرمزيّ

ثالثــاً: ال يقــاس الحضــور مــن منظــوَري الضعــف والقــّوة. 

ــا إىل  ــل ينقلن ــوى، ب ــن الق ــكاس ملوازي ــرّد انع ــو مج ــس ه فلي
مســتًوى آخــر بالكلّيّــة، عنيــُت بــه أقــدار املنتمــني إىل »األقلّيّــة« 
أن ميارســوا تأثــراً يف املجتمــع كلـّـه. ولعــّل الثقافــة هــي املجــال 
األرحــب لهــذا التأثــر. وال أقصــد هنــا الفــّن واألدب واملوســيقى 

ــة. ــة واألخالقيّ فحســب، بــل مجــال املعرفــة والقيــم الثقافيّ

ــن  ــام ع ــة، واإلحج ــاة العاّم ــراط يف الحي ــب االنخ ــاً: يتطلّ رابع

ــًة  ــًة واعي ــًة إراديّ ــذات، عمليّ ــرّد عــىل التهميــش بتهميــش ال ال

ــك  ــىل تل ــي الحــّث ع ــادات والنخــب. ويقت ــب القي ــن جان م

املشــاركة، حســب منطــق الحضــور، واملواءمــة بــني الســعي وراء 

الصالــح العــاّم وصالــح الجاعــة، أي إّن خــر الجميــع هــو خــر 

ــاة  ــاركة يف الحي ــىل املش ــديد ع ــأن التش ــن ش ــيحيّني. وم للمس

ــاً  ــل انطالق ــب، ب ــة فحس ــوق املواطن ــاب حق ــن ب ــة ال م العاّم

مــن واجباتهــا، أن يــردم الهــّوة بــني الخصوصيّــات واملشــرَكات. 

ــن  ــال رشط م ــة الح ــي بطبيع ــة، وه ــي الصدقيّ ــاً: تقت خامس

ازدواجيّــة  يف  الوقــوع  تجّنــب  املســيحّي،  الحضــور  رشوط 

ــة، أكان ذلــك يف اإلدانــة  املعايــر عنــد اتّخــاذ املواقــف األخالقيّ

أم يف الدفــاع عــن حقــوق النــاس، أفــراداً أو جاعــات. وال يــرّبر 

ــافراً أو مســتراً،  ــزاً مضــاّداً، س ــازل باملســيحيّني متيي ــز الن التميي

ــالق  ــزام باألخ ــول إّن االلت ــل الق ــن الناف ــاً. فم ــاً أو معنويّ فعليّ

ــيحيّة.  ــة املس ــدود الجاع ــّده ح ــيحيّة ال تح املس

سادســاً: ال يفيــد الجاعــَة املســيحيّة يف يشء افتعــاُل رّص 

الصفــوف وتوحيــد الزعامــة واإلرصار عليهــا. فالتنــّوع ســمة 

ــل  ــة. والتكتّ ــيّة والثقافيّ ــاة السياس ــات الحي ــن س ــة م طبيعيّ

وراء قائــد ملهــم أو قــوّي يعــرّض مســتقبل الجاعــة للخطــر، 

ــؤولًة  ــا مس ــت كلّه ــاء ليس ــارات وأخط ــات اختي ــا تبع ويحّمله

ــا.  عنه

ســابعاً: ال يعفــي االعــراف بالتنــّوع، وهــو حقيقــة ال مفــّر 

ــم  ــذ باس ــول دون التناب ــذي يح ــاور ال ــن رضورة التش ــا، م منه

االختــالف. أكــر مــن ذلــك، إّن الحــوار والتالقــي يجعــالن التنّوع 

مصــدراً لالغتنــاء املتبــادل، مــا يتيــح اســتجاع قــدرات الجميــع 

ــة.  واســتنهاضها يف عــدد مــن مجــاالت الخدمــة العاّم

ال أحســب أّن هــذه املالحظــات بعيــدة عــن روح الوثيقــة. أكــر 

مــن ذلــك، إنّهــا تقــرب مــن نّصهــا يف غــر مســألة. صحيــح أنّهــا 

بعيــدة مــن السياســة كــا ميارســها الكثــرون عندنــا، لكّنهــا 

ــه، تناقــش  تعيــد السياســة إىل معناهــا الحــّق، ويف الوقــت ذات

أبعادهــا األخالقيّــة وتقــوم بنقدهــا انطالقــاً مــن قيــم اإلنجيــل، 

أكانــت ظاهــرًة أم مضمــرة.    
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