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مثـّـل الوجــود املســيحّي يف »الــرشق األوســط« محــور دراســات 

أكادمييّــة عديــدة )ســليم هــاين منصــور، 2004(. مل تُهمــل 

العلــوم  أهّميّــة توظيــف  التــي نحــن يف صددهــا  الورقــة 

اإلنســانيّة لفهــم »أوضــاع املســيحيني« وال الواقــع الجيوســيايّس 

ــة  ــِط الورق ــل، مل تُع ــرة 2(. باملقاب ــاة«، فق ــار الحي ــة »نخت )ورق

االهتــام الــكايف ملســألة »املعضلــة« التاريخيّــة التــي عــاىن منهــا 

ــذ منتصــف القــرن التاســع عــرش،  ــاً من الــرشق األوســط عموم

وهــذا مــا نحــاول طرحــه بشــّدة يف هــذا البحــث. ال ميكــن فهــم 

أوضــاع املســيحيّني يف الــرشق األوســط وتناولهــا اليــوم مــن دون 

ــة  فهــم القــرن التاســع عــرش. ونســعى يف هــذه الورقــة البحثيّ

إىل املســاهمة يف تفكيــك »االنســداد« التاريخــّي املُميّــز لتعامــل 

ــة  ــة واللغويّــة واإلثنيّ ــة مــع تنّوعاتهــا الدينيّ املجتمعــات العربيّ

ــة. والجندريّ

هواجس املايض واالنسداد التاريخّي

شــهد الــرشق إبـّـان ســتّينات القــرن التاســع عرش تنافســاً فرنســاً 

إنجليزيّــاً عثانيّــاً رهيبــاً. فقــد تشــابكت، يف هــذا املــكان، 

ــة  ــتعاريّة األوروبيّ ــج االس ــايّن والربام سياســات اإلصــالح العث

القنصليّــة،  الدبلوماســيّة  التبشــريّة والراعــات  واألنشــطة 

إىل جانــب اإلســهام والرهانــات والرغبــات املحلّيّــة )أســامة 

املقــديّس، 2005، ص260(. ضمــن هــذا اإلطــار، وقعــت مذابــح 

ــث  ــب حي ــات يف حل ــان، واالضطراب ــل لبن ــام 1860 يف جب الع

ــل  ــدر داخ ــة املص ــائل مجهول ــام 1860 رس ــف ع »رست يف صي

متّحــد املســلمني يف املدينــة )حلــب( تدعــو الشــبّان منهــم إىل 

ــادة مســلمي  ــورة عــىل املســيحيّني واالنقضــاض عليهــم بقي الث

دمشــق« )إدهــم إلــدم، 2004، ص 216(. وانتهــزت الدولــة 

العثانيّــة هــذه املذابــح »إلظهــار محاســن عدالــة اإلمرباطوريـّـة 

الحديثــة والتزامهــا اإلصالحــات واملســاواة بــني جميــع الرعايــا« 

)أســامة املقــديّس، ص 262(. كــا اســتغّل القناصــل األوروبيّــون 

هــذه الفرصــة لركيــز نفوذهــم، فمــن دونهــم »ال ميكــن تصــّور 

أّي حــرب وتاليــاً أّي ســالم« )أســامة املقــديّس، ص 285(. ومــن 

»بــني ســيل مــن الشــائعات التــي رست كان مثّــة شــائعات 

ــا أّن  ــروت... مفاده ــّي يف ب ــل الفرن ــا القنص ــمعها وأنكره س

ــه«  ــت حــراك املســيحيّني وشــّجعتهم علي ــة فرنســا رشّع قنصليّ

ــديّس، ص 221(. ــامة املق )أس

عانــت سياســات اإلصــالح مــن تناقضــات داخليّــة متثّلــت 

ــة،  ــن ناحي ــيايّس م ــأن الس ــىل الش ــايل ع ــي األه ــاح وع يف انفت

وخــوف الطبقــات التقليديـّـة مــن فقدانهــا لجــزء مــن مصالحهــا 

ونفوذهــا مــن ناحيــة أخــرى. ولهــذا، كان قمــع االنتفاضــة عــىل 

ــع  ــاد التاب ــّكان... إبع ــراس الس ــي إىل إخ ــا »يرم ــؤاد باش ــد ف ي

عــن السياســة مــرًّة وإىل األبــد وإعــادة ترســيخ مــا اخــُرق مــن 

ــن  ــات م ــا والتنظي ــى أوروبّ ــص معن ــة بتخلي ــوط الراتبيّ خط

الفهــم الشــعبّي« )أســامة املقــديّس، ص 244(؛ و»الجّهــال الذين 

ســيطروا عــىل السياســة منــذ عهــد قريــب قــد أمكــن إســكاتهم 

أخــراً، وأّن رضبــاً مــن املدنيّــة بــني النخــب قــد أمكنــت 

اســتعادته... وهكــذا أُعيــدت عقــارب الســاعة إىل الــوراء... كان 

عــىل األهــايل أن يتعلّمــوا فتــح أعينهــم مــن جديــد عــىل جبــل 

ــديس،  ــامة املق ــلطان« )أس ــٌد إلرادة الس ــه عبي ــم في ــان ه لبن

ص 229(. ويُعتــرب توّجــس األهــايل، وخصوصــاً املتنّفذيــن، مــن 

اإلصالحــات مــن أهــّم أســباب االضطرابــات التــي عرفتهــا بــالد 

الشــام بــدءاً بالســنة 1850، وذلــك تأثّــراً بالزعــاء »املتطرّفــني 

تخــّوف  جانــب  إىل  اســطنبول«،  يف  لإلصالحــات  املعارضــني 

الســّكان مــّا ميكــن أن تُســفر عنــه اإلصالحــات مــن »منافســة 

البضائــع األجنبيّــة« ملــوارد رزقهــم. فقــد انخفــض عــدد األنــوال 

ــر  ــول يف أواخ ــة آالف ن ــن أربع ــق م ــة دمش ــة يف مدين القطنيّ

التاســع عــرش إىل 1666 نــول يف أواخــر  القــرن  أربعينــات 

الخمســينات ليصــل إىل 853 نــوالً يف العــام 1860 )عبــد هللا 

ــا، 2017(. حّن

ــة يف  ــالت الثقافيّ ــا، يف عمــل ســابق، بدراســة تحــّول التمثّ قمن

ــوم )محمــد  ــالد التونســيّة مــن القــرن التاســع عــرش إىل الي الب

البشــر رازقــّي، 2021(، حيــث تبــنّي لنــا الــدور املهــّم الــذي قــام 

ورقة »نختار احلياة« ورهان احلاضر:
معضلة املاضي والوالدة العسيرة لألنسنة

محّمد البشير رازقّي
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ــروز الطبقــة الوســطى يف  ــا ب ــه عــدد مــن املتغــّرات، وأهّمه ب

البــالد التونســيّة، واالنفتــاح الحضــارّي للبــالد التونســيّة وعامــل 

هــذه  »املناســبة«.  وعامــل  »املنافســة«  ورهــان  »األزمــة« 

املتغــّرات األساســيّة تخلّلتهــا متغــّرات أخــرى ليــس بالــرورة 

أن يكــون منشــؤها البــالد التونســيّة، مثــل بــروز العوملــة ومــا 

ــة.  ــة واجتاعيّ ــة وثقافيّ ــرات اقتصاديّ ــن تأث ــه م ــتمل علي تش

كــا أوضــح عــامل االجتــاع رشــيد جرمــوين أّن مجموعــًة 

مــن العوامــل، مثــل »تأثــر القيَــم العومليّــة« و»التوّجهــات 

الدميقراطيّــة الحديثــة« و»ارتفــاع الرأســال الثقــايّف«، وال ســيّا 

ــل  ــة« مث ــات التقليديّ ــع دور املؤّسس ــم و»تراج ــار التعلي انتش

الزوايــا واملســاجد واألرسة، ســاهمت يف تأســيس مجموعــة مــن 

ــوزّع هــذه  ــة. وتت التحــّوالت عــىل مســتوى املارســات الثقافيّ

ــا  ــائدًة وم ــت س ــم كان ــواع: أّوالً: »قي ــة أن ــّوالت إىل أربع التح

زالــت ســائدًة يف املجتمــع ولكــن شــكلها تغــّر«، ثانيــاً: »بــروز 

قيــم جديــدة عّوضــت قيــاً قدميــة«، ثالثــاً: »مــوت قيــم قدميــة 

ــدة«،  ــم أخــرى جدي ــا بقي ــّم تعويضه ــن دون أن يت م

)رشــيد  معروفــًة«  تكــن  مل  جديــدة  قيــم  »ظهــور  رابعــاً: 

جرمــوين، 2019(. فتغــّر الظرفيّــات وتحــّوالت رهانــات الفاعلــني 

ــا  ــاهم كلّه ــة يس ــة والثقافيّ ــيّة واالقتصاديّ ــني السياس االجتاعيّ

ل  يف املحافظــة عــىل التمثّــالت واملارســات كــا هــي، أو تُعــدَّ

ــات  ــراع مارس ــري اخ ــدة«، أو يج ــات الجدي ــم املؤّسس »لتاُلئ

مبتكــرة »ألغــراض جديــدة متامــاً« )أومــوت أوزكرميــل، ، 2013، 

ص ؟(. ولهــذا نالحــظ أن القاســم املشــرك بــني البــالد التونســيّة 

ــل  ــد مثّ ــة. فق ــة واملنافس ــّرا األزم ــو متغ ــط ه ــرشق األوس وال

ــة  ــا( والتنافــس عــىل الهيمن ــايّن وأوروب ــّي )عث الوجــود األجنب

الســبب األســايّس ألزمــة الهويــة و»أثثنــة« السياســات وإعطائهــا 

تعريفــاً دينيّــاً منــذ القــرن التاســع عــرش. ولهــذا مثّلــت مســألة 

وســيلًة  السياســات  وأثثنــة  واألديــان  اإلثنيــات  »تســييس« 

واســراتيجيا ناجعــًة إلعــادة اختــالق التمثـّـالت اإلثنيّــة والدينيّة، 

ولكــن بأطــاع سياســيّة. 

أكّــد جورج بالندييه )p ,1971 ,Georges Balandier. 39( »أّن 

ديناميّــة الخــارج تســتطيع أن تُحــّول وأن تُغــّر بعمــق ديناميّــة 

 )Carsten Wieland( الّداخــل«. وقــد بــنّي كارســن فيالنــد

العالقــة العضويـّـة بــني مصالــح الفاعلــني السياســيّة ومارســات 

ــل  ــس لتجاه ــيّة تؤّس ــع السياس ــن. فاملناف ــة والدي ــة اللغ أثنن

ــظ  ــك الح ــاس«. كذل ــني الّن ــة ب ــة األخالقيّ ــاواة يف القيم »املس

الباحــث تفاقــم »التناقضــات« االجتاعيّــة بــدءاً بالنصــف الثاين 

مــن القــرن التاســع عــرش »خالل فــرة مــا يُســّمى بالتنظيات«، 

ــة« مــع بــروز  فقــد تشــابك التأســيس العثــايّن لـــِ »نظــام امللّ

ــا،  ــرق والجغرافي ــة والع ــر اللغ ــع ملعاي ــة الخاض ــدأ القوميّ مب

األمــر الــذي أّدى إىل »تســييس« املجتمعــات وترســيخ الطائفيّــة 

)كارســن فيالنــد، 2007، 42- 65(، وذلــك مــن دون نســيان 

اعتــاد أصحــاب املصالــح والنفــوذ عــىل الصــور النمطيّــة 

)stereotypes( والوصــم االجتاعــّي )social stigma(، حيــث 

يصبــح االختــالف عيبــاً والتنــّوع »كفــراً« و»فتنــة«. تتمحــور كّل 

هــذه الرهانــات عــىل املنفعــة السياســيّة واالقتصاديـّـة، وتحتــاج 

ــتحر  ــة وإىل حامــل إيديولوجــي يُس هــذه املطامــع إىل رشعن

لهــذا االختــالف.

ــة  ــرش مؤّسس ــع ع ــرن التاس ــف الق ــذ منتص ــرت، إذاً، من تضاف

واملبــدأ  االســتعار  مــع  الســيادة  ذات  القوميّــة  الدولــة 

ــىل  ــة( ع ــة )العثاني ــة الدينيّ ــم ذي الخلفيّ ــورّي للحك اإلمرباط

رشعنــة تقســيم ســّكان املــرشق اســتناداً إىل الديــن أو الطائفــة 

ــة  ــة والدينيّ ــيات العرقيّ ــة التقس ــت مأسس ــرق، أي متّ أو الع

وصــوالً إىل توظيفهــا يف الراعــات السياســيّة والســعي إىل 

ــوذ. ــح والّنف ــبكات املصال ــازة ش حي

الحارض ورهاناته: ُسبل األنسنة

ــف  ــا بتوظي ــا اهتامه ــي نحــن يف صدده ــة الت ــِف الورق مل تُخ

»التنــّوع« بوصفــه »نوذجــاً حضاريـّـاً« )فقــرة 7(. كــا انتبهــت 

إىل إمــكان توظيــف االختــالف لتأســيس سياســات »فــرّق تســّد« 

)فقــرة 8(. يف املقابــل، نالحــظ أّن الورقــة قفــزت عــىل مرحلــة 

التنــّوع بشــكل خاطــئ، أي منتصــف  لتوظيــف  تأسيســيّة 

ــي  ــه إىل املتغــّرات األساســيّة الت القــرن التاســع عــرش، ومل تنتب

ســاهمت يف تحويــل التنــّوع مــن معطًــى إيجــايبٍّ إىل معضلــة، 

وهــي متغــّرات أثثنــة السياســة وتســييس اإلثنيــات عــرب بــروز 

sovereign nation-( ــة ذات الســيادة مؤّسســة الدولــة القوميّ
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state( املتحالفــة مــع االســتعار. هــذا مــا عــرّبت عنــه الورقــة 

ــة  ــت الورق ــد انتبه ــة« )ص10(. وق ــة املجَهض ــارة »الحداث بعب

ــروز متغــّر  ــات عــىل الحــارض عــرب ب إىل انعــكاس هــذه الرهان

العوملــة واالســتعار الجديــد حيــث متّــت إعــادة »إنتــاج 

العصبيّــات الطائفيّــة واملذهبيّــة« والتعّصــب الدينــي )فقــرة 8(.

انتبهنــا، يف عمــل ســابق لنــا، إىل العالقــة العضويّة بــني املفّكرين 

»املســيحينّي« والنهضــة العربيّة )محمد البشــر رازقــّي، 2020(. 

ــرون  ــع املفّك ــة أيضــاً، إذ »اضطل ــه الورق ــزت علي ــا ركّ وهــذا م

ــرة 13(.  ــة« )فق ــة العربيّ ــادّي يف النهض ــدور ري ــيحيّون ب املس

الحظنــا، يف عملنــا، أّن مســيحيّي الــرشق كان لهــم دور ريــادّي 

ــد  ــريّب. وق ــامل الع ــايّن يف الع ــر العل ــروز أهــّم أســس الفك يف ب

تبلــور هــذا الفكــر بفضــل انتشــار املطابــع واملــدارس، وبخاّصــة 

ــة  ــرش الثقاف ــورّي يف ن ــدور مح ــت ب ــي اضطلع ــة، الت الصحاف

واملذاهــب الفكريـّـة يف تلــك الفــرة التاريخيّــة، وذلــك مــن دون 

ــة«، وال  ــه مفهــوم »الرحل ــام ب ــذي ق ــدور املهــّم ال أن نغفــل ال

ــدور  ــريّب. وال ــر الغ ــرش الفك ــد، يف ن ــا بع ــا يف م ــيّا تدوينه س

الطاغــي الــذي مارســه مســيحيّو الــرشق يف هــذا اإلطــار يرجــع 

أساســاً إىل السياســة العثانيّــة التــي مل تكــن، يف نظرهــم، عادلــًة 

مــع جميــع ســكان الســلطنة. مــن هنــا يــربز الســبب الرئيــّي 

الــذي حــّث املفّكريــن املســيحينّي عــىل الركيــز عــىل مفهومــي 

ــي  ــركة الت ــم املش ــرز القواس ــا أب ــة«، لكونه »األرض« و»اللغ

تجمــع بــني كل ســكان العــامل العــريّب. هكــذا نشــأت مجموعــة 

مــن املفاهيــم املعرفيّــة، وأبرزهــا »العلانيّــة«، والتــي كان 

هدفهــا األســايّس فصــل املجــال الدينــّي عــن الحيّــز العــاّم 

املشــرك بــني جميــع ســّكان العــامل العــريّب.

أتقاســم الــرأي مــع الورقــة يف إشــارتها إىل أّن »املرشوع الســيايّس 

ــرة 14(.  ــّوة« )فق ــاره املرج ــؤِت مث ــة مل يُ ــن النهض ــق م املنبث

ــة ملســاهمتنا. عــاىن الــرشق  وهنــا تــربز إحــدى األفــكار املركزيّ

األوســط، منــذ منتصــف القــرن التاســع عــرش، انســداداً تاريخيّــاً 

تســبّب بــه فهــم خاطــئ ملؤّسســة الدولــة ذات الســيادة، وهــي 

مؤّسســة تحّولــت رسيعــاً إىل معطـًـى أبــوّي يعتمــد عــىل احتكار 

كامــل لــكّل ســلطة ورأي ومبــدأ. تحالفــت هــذه املؤّسســة، أّوالً، 

مــع االســتعار أواخــر القــرن التاســع عــرش ومــع مطلــع القــرن 

العرشيــن، ثــّم تحالفــت مــع »االســتعار الجديــد« )فقــرة 8(، 

بعبــارة ورقــة »نختــار الحيــاة«، أي العوملــة وتداعياتهــا.

ــداد  ــذا االنس ــاوز ه ــول لتج ــن الحل ــدداً م ــة ع ــت الورق قّدم

التاريخــّي، مثــل اســتخدام وســائل التواصــل الحديثــة مــن أجــل 

»تكثيــف التواصــل االنســايّن« )فقــرة 17(، واملراهنــة عــىل مبــدأ 

ــن  ــا يكم ــرة 20-23(. وهن ــباب« )فق ــر »الش ــة« وعن »املواطن

جــزء مهــّم مــن اإلضافــات التــي نــروم تقدميهــا يف هــذا العمــل. 

هــل ميكــن أن نضيــف شــيئاً إىل ورقــة »نختــار الحيــاة«؟

يُعتــرب التنــّوع الثقــايّف، حســب منظّمــة األمــم املتّحــدة للربيــة 

للجنــس  حيويّــًة  رضورًة   ،)UNESCO( والثقافــة  والعلــم 

البــرشّي، باعتبــاره »تراثــاً مشــركاً لإلنســانية« )اإلعــالن العاملــي 

بشــأن التنــوع الثقــايف: املوقــع االلكــروين لأمــم املتّحــدة. أنظــر 

ــَة  ــايّف الخصوصيّ ــّوُع الثق ــذا التن ــع ه ــع(. وال مين ــة املراج قامئ

ــذات  ــة التــي ترتكــز عليهــا أيضــاً ال ــة، هــذه الخصوصيّ الثقافيّ

والجاعــة لصقــل تجربتهــا الذاتيّــة. إذاً، نجــد هنــا تقابــالً 

ــة، بــني  ــة والكونيّ ــة«، وبــني الخصوصيّ ــة« و»الغريّ بــني »األنويّ

ــيق  ــن رش ــّدث حس ــم«. يتح ــني »هو/هي/ه ــن« وب »األنا/نح

عــن أّن املحيــط السوســيو- ثقــايّف »هــو بالــرورة محيــط 

ــًة مــن االحتــاالت  ــد وغــر متجانــس. ونحــن ندركــه بُنيَ معّق

ــاً أو جــدوالً مــن  أكــر مــّا ندركــه نســقاً مــن الســات وخزّان

الحلــول املختلفــة غــر املتجانســة، بــل واملتناقضــة. فالطقــوس 

ــة  ــوق والعائل ــة والس ــه والقداس ــة والفق ــدات واللباق واملعتق

والسياســة هــي عــدد مــن الظرفيّــات املختلفــة، بقــدر مــا هــي 

متشــابكة يف الوقــت نفســه« )حســن رشــيق، 2018، ص 369(. 

 )Sunil Khilnani( كــا طــرح املفّكــر الهنــدّي ســونيل خيلنــاين

إشــكاليّة املــرور بالهنــد إىل بــّر األمــان االجتاعّي يف ظــّل التنّوع 

اإلثنــّي واللغــوّي والدينــّي و»الطبقــّي« الــذي ميّــز تاريــخ 

ــة«  البلــد وحــارضه. الحــّل الوحيــد، حســب رأيــه، هــو »الحّريّ
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ــة  ــوال واملواطن ــالم واألم ــى األح ــث تُحم ــة«، حي و»الدميقراطيّ

والحــّق يف االختــالف الهويّايت)ســونيل خيلنــاين، 2009، الخامتــة(.

ــرق  ــة جندر/طبقة/ع ــرّي لثالثيّ ــار النظ ــول إّن اإلط ــن الق ميك

ــة، لفهــم  ــى إنّهــا رضوريّ يفتــح لنــا آفاقــاً تفســريًّة مهّمــًة، حتّ

ــا يف  ــّل وجودن ــة يف ظ ــدة، وبخاّص ــة املعّق ــر االجتاعيّ الظواه

ــي  ــة الت ــرة 53(. والفرضيّ ــد« )فق ــور بع ــد مل يتبل ــامل جدي »ع

نطرحهــا كإضافــة إىل ورقــة »نختــار الحيــاة« هــي أهّميّــة 

املراهنــة عــىل مبــدأي النضــال الجنــدرّي مــن ناحيــة، واالعتــاد 

ــة أخــرى. والحــّق  ــكار السياســات الخــراء مــن ناحي عــىل أف

ــة املُعطــى »اإليكولوجــي«  ــة أشــارت عرضــاً إىل أهّميّ أّن الورق

)فقــرة 28-26(. 

»الخــر«  فكــر  يف  الــكايف  بالشــكل  تتعّمــق  مل  لكّنهــا 

ــد  ــّي الجدي ــد االجتاع ــد العق ــه اإلنســانيّة. يعتم ومرتكزات

ــىل  ــا، ع ــب رأين ــوده، حس ــاج إىل وج ــذي نحت )ص 31( ال
ــدرّي، مــن  ــي نظــر ال مندوحــة عنهــا. فالفكــر الجن زاويت
جهــة، ال يحيــل فقــط إىل عالقــة املــرأة بالرجــل، بــل يُشــّكك 
يف كّل تصنيــف تحقــري أو تفضيــّي للــذوات البرشيّــة 
بالنظــر إىل معطــى الطبقــة والجنــدر والعــرق. هــذه الثالثيّة 
التــي أّسســت لالنســداد التاريخــّي املُتبلــور يف أواســط القرن 
التاســع عــرش، كــا أرشنــا إليــه ســابقاً. مــن جهــة أخــرى، إّن 
ــة  ــّم بالطبيع ــراء ال تهت ــات الخ ــر« والسياس ــر »الخ فك
ــاج إىل  ــاً يحت ــاره كائن ــان باعتب ــر إىل اإلنس ــل تنظ ــط، ب فق
العنايــة، وهــو معــرّض للهــالك بســبب رباعيّــة الفقــر 

ــل.  ــرض والجه ــرب وامل والح

ــاً  ــدرّي عضويّ ــر الجن ــع الفك ــراء م ــات الخ ــابك السياس تتش

ــة  ــيادة، وبخاّص ــة ذات الس ــة القوميّ ــلبيّات الدول ــد س ــرب نق ع

ــتعار  ــاليّة واالس ــا الرأس ــة وذراعه ــوم، أي العومل ــا الي حلفائه

الجديــد. وهــي مؤّسســات ُمــرّة بالطبيعــة واالنســان. يف هــذا 

اإلطــار، ميكــن أن نســتعيض عــن عبــارة »الدولــة القوميّــة ذات 

الســيادة« بعبــارة »الدولــة املدنيّــة« )فقــرة 58( أو مفهــوم 

اإلنســانيّة )ص 37(.
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