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لعنة اللغة

ـت برفقــة وثيقــة «نختــار الحيــاة» إىل حــوار مــع ذاكــريت،
رحلـ ُ
ذهلــت بنصــوص
إىل ذاك التاريــخ مــن عمــر املراهقــة حــن
ُ
كتــاب «إنطاكيــة تتجــ ّدد» ،الــذي أصدرتــه حركــة الشــبيبة
األرثوذكســ ّية العــام  :1992كتــاب أرهــق مخ ّيلتــي أنــا الــذي
عشــت مثــار نضــال مــن كتــب ســطوره وآمــن برســالته .واليــوم،
كل أفــكار التجــدد ،وانكفــأت
وبعــد أن نبــذت كنيســة أنطاكيــة ّ
عــى عصب ّيــة ورفــض وتطـ ّرف اضمحـ ّـل فيــه الجوهــر وازدانــت
القشــور بهــاالت القداســة ،تطـ ّـل وثيقــة «نختــار الحيــاة» عــى
رشقنــا الحبيــب يف زمــنٍ بائــس ،راســم ًة خطــوط أمــل جديــد
نحتاجــه ،فنحــن شــعب يعيــش مــن األمــل.

يف حــن تألّمــت ســطور الوثيقــة ،يف أكــر مــن موضــع ،للــرخ
املؤسســة الكنســيّة وأبنائهــا ،وخصوصــاً جيــل
املتنامــي بــن ّ
الشــباب ،ســقطت الوثيقــة يف ف ـ ّخ جامليّــة اللغــة وعبقريّتهــا،
التــي وإن كانــت ترســم لوحــ ًة فكريّــ ًة وعلم ّيــ ًة رائعــة ،إال
كل البعــد عــن عقــول عــوام املســيح ّيني ،وال
أنّهــا بعيــدة ّ
سـ ّيام اليافعــن .متتلــئ الوثيقــة مبصطلحــات علم ّيــة وأكادمي ّيــة
ال تخاطــب القــ ّراء العاديّــن ،بــل تشــرط الســتيعابها خلفيّــ ًة
أكادمييّــ ًة وثقافيّــ ًة عاليــة .وكيــف أختــار الحيــاة إن مل أفهــم
ماســة إىل خطــاب تطــرب لــه
الدعــوة؟ نحــن ،هنــا ،يف حاجــة ّ
كل املســتمعني ،وليــس فقــط طبقــة مع ّينــة
آذان املســتمعنيّ ،
مــن األكادمي ّيــن والباحثــن.

ـكل مــا تحملــه الوثيقــة مــن معنــى .تخاطــب
إنّهــا وثيقــة بـ ّ
العقــل ،تحاجــج باملنطــق ،وتُســطّر بدقّــة منوذجــاً حضاريّــاً
يليــق بكنيســة املســيح .أقــام متعــ ّددة الطوائــف خطّــت
كل خلف ّياتنــا
ســطور هــذه الوثيقــة بــروح واحــدة ،فأحرقــت ّ
أجمــل
َ
الطائف ّيــة .التنــ ّوع الجميــل ،الــذي ص ّورتــه الوثيقــة
ُ
يشــرك يف
تصويــر كطرائــق متعــ ّددة لإلفصــاح عــن اإلميــان،
هـ ٍّم واحــد ،ويصــارع التح ّديــات عينهــا حيــال رغبــة االســتمرار
والوجــود والحيــاة .يدخــل القــارئ عــامل هــذه الوثيقــة عــر
مق ّدمــة تضعــه أمــام أســباب كتابتهــا ،وينتقــل بسالســة إىل
حــارض املســيح ّيني يف الــرق جيوسياسـ ّياً والهوت ّيـاً عــى التوايل،
ليقــف أمــام تح ّديــات راهنــة تناولتهــا الوثيقــة بواقع ّيــة تدعــو
إىل إعــال العقــل ،ال اســتثارة العواطــف ،ث ـ ّم تنتهــي الوثيقــة
املؤسســات الكنسـيّة إلنقــاذ مــا
إىل خيــارات وسياســات تناجــي ّ
تب ّقــى.

الربيع العر ّيب
هنــا ،ســأختار كلــايت بعنايــة متط ّرقـاً إىل مــا ذكرتــه الوثيقة عن
تحـ ّوالت الربيــع العــر ّيب ،التــي وإن كانــت تنطبــق عــى بعــض
الثــورات ،فهــي انهزمــت رسيعـاً إىل حـ ٍّد مخيــف مــن الطائفيّــة
واملناطق ّيــة والعرق ّيــة .حلــم املواطنــة ،وإن كان يومــاً رايــ ًة
خفقــت يف كنــف الربيــع العــر ّيبّ ،إل أ ّن واقعنــا املريــر أرغمنــا
ـي الــذي نــادت بــه املنابــر
عــى ّأل نحلــم .والتغيــر الدميقراطـ ّ
أي تغيــر
أي خطــوط مــن مالمحــه العريضــةّ .
مل تُرســم يوم ـاً ّ
ـي ننــادي بــه ونحــن كمجتمــع ،وليــس كدولــة ،نرفــض
دميقراطـ ّ
كل مــن يجــرؤ أن يكــون مختلفــاً؟ ربيعــي
إىل حــ ّد اإلجــرام َّ
العــر ّيب هــو ثــورة عــى املجتمــع الــذي مــا زلنــا نزيــده مرض ـاً
ـي فقــط،
وتقوقعـاً وانفصامـاً .ال ترتقــي الــدول بنظــام دميقراطـ ّ
بــل باســتعداد أبنائهــا وقبولهــم للدميقراط ّيــة أيض ـاً ،بقبولهــم
واســتعدادهم ألن يكونــوا مواطنــن ،وأن يحرتمــوا حقــوق
رشكائهــم يف الوطــن وح ّريّاتهــم .ليــس مــن مــ ّرر لالســتبداد،
وباملقابــل علينــا االع ـراف بأنّنــا أمــام طريــق طويــل لنتج ـ ّرأ

رشقيّتنــا تغرينــا بالتبجيــل واملديــح .وصدقــاً ،يليــق بهــذه
الوثيقــة املديــح والتبجيــل .ســأتناىس رشق ّيتــي يف هــذه
الســطور ،ألرصخ بــأ ٍمل حــن كتبــت الوثيقــة جراحــي ب ُجمــل
من ّمقــة ،وألرمــي هــذه الوثيقــة ببعــض ورود النقــد التــي ال
تهــدف إطالقــاً إىل تشــويه جاملهــا وأه ّميتهــا ،بــل فقــط إىل
مزيــد مــن األمــل.
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كــا أضــاءت الوثيقــة برباعــة ،ال ب ـ ّد مــن جســور تُبنــى ،وأيـ ٍـد
تتالقــى إىل أن تَغلِــب بكرثتهــا قســوة الجــدران .ال بـ ّد لخطــاب
ـي ،أن يتط ـ ّرق
معاهــد الالهــوت وكلّ ّياتــه ،كــا للتعليــم الدينـ ّ
إىل اإلســام حــن يعلّــم املســيح ّية .ولنفهــم أ ّن للمســلمني نصيبـاً
يف الجنــة ،كــا لليهــود وســائر البــر .حــوار األديــان يتطلّــب
م ّنــا التنــازل ،ولــو قليـاً ،عــن وهمنــا أنّنــا مركــز الكــون .قبــول
لــكل راغــب يف
اآلخــر يبــدأ مبعرفتــه ،والجهــل حقــل واســع ّ
غــرس الحقــد والخــوف والكــره.

نؤســس لدميقراط ّيــة مبن ّيــة عــى املســاواة
ولــو عــى القــول إنّنــا ّ
يف املواطنــة .فهــل كانــت إعــادة إنتــاج األنظمــة لذاتهــا نتيجـ ًة
سياس ـ ّي ًة وحســب ،أم إنّنــا نغمــض أعيننــا أمــام فشــل وعــدم
ـي؟
اســتعداد اجتامعـ ّ

التن ّوع
تصــف الوثيقــة التنـ ّوع الجميــل للمســيحيّة يف الــرق واندمــاج
اإلرســاليّات الغربيّــة لتزيــده جــاالً وقــدر ًة عــى تكويــن مالمــح
نهضــة رســمت األيــادي املســيح ّية الكثــر مــن معاملهــا .ثــ ّم
تنتقــل إىل الحركــة املســكون ّية العامل ّيــة ،وتذكــر بلطــف خطــاب
الكــره املتنامــي يف كنائــس رشقنــا .شــيطنة الحركــة املســكون ّية
ـب عظــات اإلكلــروس ،والتحذيــر مــن هرطقة
أصبحــت اليــوم لـ ّ
كل مــن
الطوائــف األخــرى هــو جـ ّـل تعليمنــا .فلنــرخ يف وجــه ّ
كل مــا هــو مشــرك لتغذيــة خالفــات تراكــم
يدعــو إىل نبــذ ّ
عليهــا غبــار العصــور ،وال يفهــم معانيهــا العقائديــة ّإل َمــن
رصف ســنوات يف دراســة الالهــوت .رعاتنــا يخشــون اضمحــال
عروشــهم إن اســتفاقت املســيحيّة يف صــدور املســيحيّني
كل خائــن لكنيســة
ُمســقط ًة انشــقاقات ال يســتجري بهــا ّإل ّ
ـيعي ،ونحــن أكــر
يســوع الحـ ّـق! ندعــو إىل وأد رصاع س ّن ّي-شـ ّ
حقــدا ً وكرهــاً واقصــا ًء لآلخــر .عــدوى املناصــب تفشّ ــت يف
أوســاط رعاتنــا ،ف َنــ ُدر خــ ّدام املســيح ،وتنامــى ســلطان َمــن
ي ّدعــون متثيــل يســوع عــى هــذه األرض ،وهــم و ِ
هللا ميثّلــون
كل مــا ثــار يســوع يف وجهــه! خـ ّدام للمســيح اســتحالوا أباطــر ًة
ّ
ينتشــون بألقــاب مــا َع َرفهــا يســوع ،مبجوهـرات ال تخجــل أمــام
البطــون الجائعــة ،وبكربيــاء كانــت عنــوان الســقوط األول.

املؤسسة الكنس ّية واملجتمع
الرشخ بني ّ
املؤسســة الكنســ ّية
نعــم يــا كتّــاب الوثيقــة ،الــرخ بــن ّ
واملجتمــع عميــق ج ـ ّدا ً .ي ِع ـ ُظ الكهنــة جمــوع املؤمنــن عــن
املعــاين العميقــة للشــموع والبخــور ،عــن اســتقامة الليتورجيــا،
عــن أه ّم ّيــة الت ـ ّرع لبنــاء مســاكن هللا ،وصــوالً إىل التجديــف
عــى العلــم ،وزرع رهــاب املؤام ـرات يف عقولنــا ،التــي يبتغــي
الغــرب بواســطتها ّ
دك حصــون إمياننــا املســتقيم .وهــؤالء
املؤمنــون ذاتهــم يخجلــون مــن نظــرات الحرمــان يف عيــون
أطفالهــم ،ويرتجــون مــن الشــموع القليــل مــن النــور يف
ظلمــة منازلهــم .هــؤالء املؤمنــون عينهــم يس ـلّحون أوالدهــم
بالشــهادات العلم ّيــة ليصط ّفــوا عــى أبــواب الســفارات الغرب ّيــة
أمــاً بتأشــرة تقيهــم مــا ذاق أباؤهــم وأ ّمهاتهــم مــن مــ ّر
وهــوان ،أمـاً بقليــل مــن الكرامــة .مــا أبشــع ذاك اإللــه الــذي
يطلــب زينــة كنائســه بثامئــن األيقونــات واألقمشــة واألواين
وذل.
املذ ّهبــات ،فيــا األيقونــات الح ّيــة متــوت جوع ـاً وبــردا ً ّ

دور املرأة

اإلسالم

يف حــن أ ّن الرعايــا املســيح ّية الرشق ّيــة املهاجــرة إىل الغــرب
أعــادت إنتــاج ذاتهــا بشــكل مشــابه ج ـ ّدا ً ملــا اعتــادت عليــه
يّ ،إل أ ّن شــيئاً مــن االنفتــاح البســيط مي ّيــز
يف موطنهــا األصــ ّ
كنائــس املهجــر ،خصوصــاً يف مــا يتعلّــق بــدور املــرأة يف
الكنيســة ،والتــي وإن كانــت مل تجــد طريقهــا إىل الكهنــوت
بعــد ،فمــن املعتــاد رؤيتهــا تخــدم الهيــكل إىل جانــب أخوتهــا
الفتيــان .شــكرا ً لثالثــة أقــام أنثويــة زيّنــت صفحــات هــذه

جهل املســيح ّيني باإلســام ،واملســلمني باملســيح ّية ،هــو ،يف رأيي،
املتأصــل يف رشقنــا .ومرحبـاً بالجهــل أمــام
أحــد جــذور الخــوف ّ
خرافــات وأكاذيــب يختلقهــا املتب ّجحــون بالديــن يف الجوامــع
والكنائــس .نحــن رشكاء يف هــذا الــرق ،وال نســتطيع أن نختــار
الحيــاة إلّ مــع إخوتنــا ،نعــم إخوتنــا املســلمني .حــن يحتمــي
اإلنســان بجــدران ملّتــه يف ظـ ّـل أنظمة بعيــدة مــن الدميقراط ّية،
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ال أحد قبل يد يسوع

بنــاء مــا اســتباحته الحــرب يف ســوريّا مــن بيــوت هللا .مل يذكــر
أي منهــم معينــاً لكنيســته التــي
أحدهــم رعايــاه ،مل ينــا ِد ّ
د ّمــرت الحــرب منازلهــا وقطعــت أرزاقهــا .أرهقنــي الســؤال:
هــل مــا زلنــا معابــد هللا الحيّــة؟ وهــل أريــد إله ـاً يرتــي لــه
مســكناً فيــا أبنــاؤه يفرتشــون العــراء؟ أمــا زلنــا كنيســة هللا
الح ّيــة؟ كيــف اســتحالت الجــدران الصامتــة كنيس ـ ًة وترامــت
الكنيســة الناطقــة جدرانــاً محطّمــ ًة متناثــر ًة ال تســرعي
املؤسســة
ّ
أي اهتــام؟ نحــن الكنيســة الحيّــة ،ومــا دامــت ّ
الكنسـ ّية ال تصــدر بيانــات مال ّيـ ًة ســنويّ ًة تبـ ّـن قيمــة الت ّربعــات
وعائــدات األمــاك وحجــم اإلنفــاق وكيف ّيتــه ،ســنصدم م ـرارا ً
املؤسســة
وتكـرارا ً برجــال إكلــروس خانــوا األمانــة .ومــا دامــت ّ
الكنس ـيّة تســتميت مــن أجــل التعتيــم عــى أخطــاء رجالهــا،
أي عقوبــات بهــم ،حتّــى إنّهــا تعينهــم عــى
وعــدم إنــزال ّ
أي مســؤول ّية ســواء أكانــت كنســ ّي ًة أم جزائ ّيــ ًة
التهــ ّرب مــن ّ
حــق نصــون؟ إن مل يقــف
وأي ّ
فــأي رادع ن ّدعــيّ ،
أم مدن ّيــةّ ،
أبنــاء الكنيســة ويناقشــوا رعاتهــا يف عظاتهــم ،فقــد ارتضينــا،
تأصــل هــذا الفكــر
إذا ً ،أن نكــون عبيــدا ً ،ال أبنــا ًء هلل .كيــف ّ
مؤسســاتنا الكنســ ّية؟ وكيــف أصبــح لرعاتنــا
اإلمرب
ّ
اطــوري يف ّ
ســلطان العفــو والتقريــر؟ كيــف أصبحنــا جوق ـ ًة مــن املهلّلــن
نب ّجــل رعاتنــا ونــؤ ّدي لهــم فــروض الطاعــة العميــاء مــن دون
تفكــر أو متحيــص؟ أنــا أختــار الحيــاة معكــم يــا كتّــاب هــذه
مؤسســة كنســ ّية يخدمهــا ممثّلــون
الوثيقــة ،لكــن يف حمــى ّ
ليســوع ،يســوع املتواضــع الصــادق العــادل ،صديــق الضعفــاء
واملضطهديــن ،يســوع الــذي مــا ازدان باألرجــوان والتيجــان ومــا
رسة الوثــرة ،يســوع الــذي غســل أرجــل التالميــذ وكان
افــرش األ ّ
لهم خادماً.

الوثيقــة عــى الرغــم مــن الوضــع املــزري للمــرأة يف كنائــس
ـكل مــن ُولــد
رشقنــا ،والــذي هــو ،عــن حـ ّـق ،مدعــاة للخجــل لـ ّ
مــن رحــم امــرأة ،وأ ّولهــم يســوع .العــذراء تتّقــد اليــوم يف
قلــوب نســاء الكنيســة الكاثوليكيّــة يف أوروبّــا رغبـ ًة يف الخدمــة
الكهنوتيــة ،ويف مســاواة طــال انتظارهــا .فأقفــال عصــور الظــام
الصدئــة آن أوان تحطميهــا .والخبــز والخمــر يســتحيالن جســد
يســوع ودمــه بنقــاء القلــوب وانســحاقها ســواء ارتفعــت أمــام
مذبــح الــرب أيــاد رجــال أو نســاء.

الشعب والقرارات الكنس ّية
ـس ،أ ّوالً
غيــاب دور الشــعب عــن الق ـرارات الكنس ـ ّية التــي متـ ّ
وأخــرا ً ،تفاصيــل حياتــه ومســتقبله ،أضــف إىل ذلــك اختيــار
مجالــس الرعايــا مــن الطبقــة الغنيّــة والعائــات املعروفــة ،هــذا
يؤصــل طبق ّيـ ًة قبيحـ ًة ظاملـ ًة ال مــكان فيها لفلــي األرملة.
كلّــه ّ
يبــدو أ ّن دراســة الالهــوت يف الــرق تشــمل العلــوم اإلداريّــة
واملال ّيــة والقضائ ّيــة والسياســ ّية والهندســ ّية وغريهــا .فرعاتنــا
مطارنــ ًة كانــوا أم كهنــة ،يســتحوذون عــى إدارة الكنيســة،
وشــؤونها املال ّيــة ،والترصيحــات السياســ ّية ،والتخطيطــات
ـت
ـلطوي الــذي ال ميـ ّ
العمران ّيــة ،بأبشــع أشــكال االســتبداد السـ ّ
ـأي صلــة .فــا أحــد مــن عا ّمــة
إىل الشــفاف ّية والدميقراط ّيــة بـ ّ
وأي ســؤال
الشــعب يعــرف كــم متلــك الكنيســة ،أو مــا تنفقــهّ .
ـاف االت ّهــام بخيانــة
أو اســتفهام يف هــذا الشــأن يرتقــي إىل مصـ ّ
األمانــة الرســول ّية .لــو علــم يســوع أ ّن حديثــه عــن اليــد اليرسى
ـتغل بهــذا الشــكل القمــيء ،ملــا قالــه!
واليــد اليمنــى س ُيسـ ّ
نحن الكنيسة الح ّية
املؤسســة الكنســ ّية يف
املؤسســة الدين ّيــة أو ّ
تذكــر الوثيقــة ّ
تســعة مواضــع مختلفــة ،ولكــن مــن دون أن تبـ ّـن الفــرق بــن
واملؤسســة الكنسـ ّية .كــم شــعرتُ بالخــزي والعار حني
الكنيســة
ّ
املؤسســات الكنســيّة الرشقيّــة يســألون
اسـ
ُ
ـتمعت إىل ممثّــي ّ
املؤسســات الكنسـ ّية األورب ّيــة ،العــام  ،2016العــون عــى إعادة
ّ

مؤسســاتنا الكنسـيّة بجاههــم وجربوتهم
ّ
أي يســو ٍع ميثّــل أباطرة ّ
ـب هللا وال
ومــا يطلبــون مــن طاعــة عميــاء وخنــوع؟ نحــن نحـ ّ
نخافــه ،أبنــاؤه نحــن وورثــة ملكوتــه ،ال عبيــد نق ّبــل األيــادي.
فــا يســوع مـ ّد يــده ،وال أحـ َد ق ّبــل يــد يســوع.
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