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رحلــُت برفقــة وثيقــة »نختــار الحيــاة« إىل حــوار مــع ذاكــريت، 

ــوص  ــُت بنص ــني ذهل ــة ح ــر املراهق ــن عم ــخ م إىل ذاك التاري

كتــاب »إنطاكيــة تتجــّدد«، الــذي أصدرتــه حركــة الشــبيبة 

ــذي  ــا ال ــي أن ــق مخيّلت ــاب أره ــام 1992: كت ــيّة الع األرثوذكس

عشــت مثــار نضــال مــن كتــب ســطوره وآمــن برســالته. واليــوم، 

وبعــد أن نبــذت كنيســة أنطاكيــة كّل أفــكار التجــدد، وانكفــأت 

عــىل عصبيّــة ورفــض وتطــرّف اضمحــّل فيــه الجوهــر وازدانــت 

القشــور بهــاالت القداســة، تطــّل وثيقــة »نختــار الحيــاة« عــىل 

ــد  ــا الحبيــب يف زمــٍن بائــس، راســمًة خطــوط أمــل جدي رشقن

نحتاجــه، فنحــن شــعب يعيــش مــن األمــل.

ــى. تخاطــب  ــن معن ــة م ــه الوثيق ــا تحمل ــكّل م ــة ب ــا وثيق إنّه

ــاً  ــاً حضاريّ ــة نوذج ــطّر بدقّ ــق، وتُس ــج باملنط ــل، تحاج العق

يليــق بكنيســة املســيح. أقــالم متعــّددة الطوائــف خطّــت 

ــا  ــت كّل خلفيّاتن ــروح واحــدة، فأحرق ــة ب ســطور هــذه الوثيق

الطائفيّــة. التنــّوع الجميــل، الــذي صّورتــه الوثيقــة أجمــَل 

ــرُك يف  ــان، يش ــن اإلمي ــاح ع ــّددة لإلفص ــق متع ــر كطرائ تصوي

هــمٍّ واحــد، ويصــارع التحّديــات عينهــا حيــال رغبــة االســتمرار 

ــرب  ــة ع ــذه الوثيق ــامل ه ــارئ ع ــل الق ــاة. يدخ ــود والحي والوج

ــة إىل  ــل بسالس ــا، وينتق ــباب كتابته ــام أس ــه أم ــة تضع مقّدم

حــارض املســيحينّي يف الــرشق جيوسياســيّاً والهوتيّــاً عــىل التوايل، 

ليقــف أمــام تحّديــات راهنــة تناولتهــا الوثيقــة بواقعيّــة تدعــو 

ــّم تنتهــي الوثيقــة  إىل إعــال العقــل، ال اســتثارة العواطــف، ث

إىل خيــارات وسياســات تناجــي املؤّسســات الكنســيّة إلنقــاذ مــا 

ــى. تبّق

رشقيّتنــا تغرينــا بالتبجيــل واملديــح. وصدقــاً، يليــق بهــذه 

هــذه  يف  رشقيّتــي  ســأتناىس  والتبجيــل.  املديــح  الوثيقــة 

ــل  ــي بُجم ــة جراح ــت الوثيق ــني كتب ــأمٍل ح ــطور، ألرصخ ب الس

ــي ال  ــد الت ــض ورود النق ــة ببع ــذه الوثيق ــي ه ــة، وألرم منّمق

ــط إىل  ــل فق ــا، ب ــا وأهّميته ــويه جاله ــاً إىل تش ــدف إطالق ته

ــل. ــن األم ــد م مزي

لعنة اللغة

يف حــني تألّمــت ســطور الوثيقــة، يف أكــر مــن موضــع، للــرشخ 

ــل  ــاً جي ــا، وخصوص ــيّة وأبنائه ــة الكنس ــني املؤّسس ــي ب املتنام

ــة اللغــة وعبقريّتهــا،  الشــباب، ســقطت الوثيقــة يف فــّخ جاليّ

التــي وإن كانــت ترســم لوحــًة فكريّــًة وعلميّــًة رائعــة، إال 

أنّهــا بعيــدة كّل البعــد عــن عقــول عــوام املســيحينّي، وال 

ســيّا اليافعــني. متتلــئ الوثيقــة مبصطلحــات علميّــة وأكادمييّــة 

ــًة  ــتيعابها خلفيّ ــرط الس ــل تش ــني، ب ــرّاء العاديّ ــب الق ال تخاط

ــم  ــاة إن مل أفه ــار الحي ــف أخت ــة. وكي ــًة عالي ــًة وثقافيّ أكادمييّ

الدعــوة؟ نحــن، هنــا، يف حاجــة ماّســة إىل خطــاب تطــرب لــه 

ــة  ــة معيّن ــس فقــط طبق آذان املســتمعني، كّل املســتمعني، ولي

ــني. ــني والباحث ــن األكادمييّ م

الربيع العريّب

هنــا، ســأختار كلــايت بعنايــة متطرّقــاً إىل مــا ذكرتــه الوثيقة عن 

تحــّوالت الربيــع العــريّب، التــي وإن كانــت تنطبــق عــىل بعــض 

الثــورات، فهــي انهزمــت رسيعــاً إىل حــدٍّ مخيــف مــن الطائفيّــة 

واملناطقيّــة والعرقيّــة. حلــم املواطنــة، وإن كان يومــاً رايــًة 

خفقــت يف كنــف الربيــع العــريّب، إاّل أّن واقعنــا املريــر أرغمنــا 

عــىل أاّل نحلــم. والتغيــر الدميقراطــّي الــذي نــادت بــه املنابــر 

ــر  ــاً أّي خطــوط مــن مالمحــه العريضــة. أّي تغي مل تُرســم يوم

دميقراطــّي ننــادي بــه ونحــن كمجتمــع، وليــس كدولــة، نرفــض 

ــي  ــاً؟ ربيع ــون مختلف ــرؤ أن يك ــن يج ــرام كلَّ م ــّد اإلج إىل ح

العــريّب هــو ثــورة عــىل املجتمــع الــذي مــا زلنــا نزيــده مرضــاً 

وتقوقعــاً وانفصامــاً. ال ترتقــي الــدول بنظــام دميقراطــّي فقــط، 

ــم  ــة أيضــاً، بقبوله ــم للدميقراطيّ ــا وقبوله ــل باســتعداد أبنائه ب

يكونــوا مواطنــني، وأن يحرمــوا حقــوق  واســتعدادهم ألن 

ــتبداد،  ــرّبر لالس ــن م ــس م ــم. لي ــن وحّريّاته ــم يف الوط رشكائه

ــّرأ  ــل لنتج ــق طوي ــام طري ــا أم ــراف بأنّن ــا االع ــل علين وباملقاب

ال أحد قّبل يد يسوع

طارق بشّور
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ولــو عــىل القــول إنّنــا نؤّســس لدميقراطيّــة مبنيّــة عــىل املســاواة 

يف املواطنــة. فهــل كانــت إعــادة إنتــاج األنظمــة لذاتهــا نتيجــًة 

ــام فشــل وعــدم  ــا أم ــا نغمــض أعينن سياســيًّة وحســب، أم إنّن

اســتعداد اجتاعــّي؟ 

التنّوع

تصــف الوثيقــة التنــّوع الجميــل للمســيحيّة يف الــرشق واندمــاج 

اإلرســاليّات الغربيّــة لتزيــده جــاالً وقــدرًة عــىل تكويــن مالمــح 

ــّم  ــا. ث ــن معامله ــر م ــيحيّة الكث ــادي املس ــمت األي ــة رس نهض

تنتقــل إىل الحركــة املســكونيّة العامليّــة، وتذكــر بلطــف خطــاب 

الكــره املتنامــي يف كنائــس رشقنــا. شــيطنة الحركــة املســكونيّة 

أصبحــت اليــوم لــّب عظــات اإلكلــروس، والتحذيــر مــن هرطقة 

الطوائــف األخــرى هــو جــّل تعليمنــا. فلنــرخ يف وجــه كّل مــن 

ــم  ــات تراك ــة خالف ــرك لتغذي ــو مش ــا ه ــذ كّل م ــو إىل نب يدع

ــن  ــة إاّل َم ــا العقائدي ــم معانيه ــور، وال يفه ــار العص ــا غب عليه

رصف ســنوات يف دراســة الالهــوت. رعاتنــا يخشــون اضمحــالل 

املســيحيّني  صــدور  يف  املســيحيّة  اســتفاقت  إن  عروشــهم 

ُمســقطًة انشــقاقات ال يســتجر بهــا إاّل كّل خائــن لكنيســة 

يســوع الحــّق! ندعــو إىل وأد رصاع سّنّي-شــيعّي، ونحــن أكــر 

ــت يف  ــب تفّش ــدوى املناص ــر. ع ــاًء لآلخ ــاً واقص ــداً وكره حق

ــن  ــلطان َم ــى س ــيح، وتنام ــّدام املس ــُدر خ ــا، فَن ــاط رعاتن أوس

ــون  ــذه األرض، وهــم وهللِا ميثّل ــىل ه ــل يســوع ع ــون متثي يّدع

كّل مــا ثــار يســوع يف وجهــه! خــّدام للمســيح اســتحالوا أباطــرًة 

ينتشــون بألقــاب مــا َعرَفهــا يســوع، مبجوهــرات ال تخجــل أمــام 

ــوان الســقوط األول. ــاء كانــت عن البطــون الجائعــة، وبكربي

اإلسالم

جهل املســيحيّني باإلســالم، واملســلمني باملســيحيّة، هــو، يف رأيي، 

أحــد جــذور الخــوف املتأّصــل يف رشقنــا. ومرحبــاً بالجهــل أمــام 

ــع  ــن يف الجوام ــون بالدي ــا املتبّجح ــب يختلقه ــات وأكاذي خراف

والكنائــس. نحــن رشكاء يف هــذا الــرشق، وال نســتطيع أن نختــار 

الحيــاة إاّل مــع إخوتنــا، نعــم إخوتنــا املســلمني. حــني يحتمــي 

اإلنســان بجــدران ملّتــه يف ظــّل أنظمة بعيــدة مــن الدميقراطيّة، 

كــا أضــاءت الوثيقــة برباعــة، ال بــّد مــن جســور تُبنــى، وأيــٍد 

تتالقــى إىل أن تَغلِــب بكرتهــا قســوة الجــدران. ال بــّد لخطــاب 

ــّي، أن يتطــرّق  ــم الدين ــه، كــا للتعلي معاهــد الالهــوت وكلّيّات

إىل اإلســالم حــني يعلـّـم املســيحيّة. ولنفهــم أّن للمســلمني نصيبــاً 

ــب  ــان يتطلّ ــة، كــا لليهــود وســائر البــرش. حــوار األدي يف الجن

مّنــا التنــازل، ولــو قليــالً، عــن وهمنــا أنّنــا مركــز الكــون. قبــول 

ــب يف  ــكّل راغ ــع ل ــل واس ــل حق ــه، والجه ــدأ مبعرفت ــر يب اآلخ

غــرس الحقــد والخــوف والكــره.

الرخ بني املؤّسسة الكنسّية واملجتمع

نعــم يــا كتّــاب الوثيقــة، الــرشخ بــني املؤّسســة الكنســيّة 

ــن  ــني ع ــوع املؤمن ــة جم ــُظ الكهن ــّداً. يِع ــق ج ــع عمي واملجتم

املعــاين العميقــة للشــموع والبخــور، عــن اســتقامة الليتورجيــا، 

ــف  ــوالً إىل التجدي ــاكن هللا، وص ــاء مس ــربّع لبن ــة الت ــن أهّميّ ع

عــىل العلــم، وزرع رهــاب املؤامــرات يف عقولنــا، التــي يبتغــي 

الغــرب بواســطتها دّك حصــون إمياننــا املســتقيم. وهــؤالء 

ــون  ــان يف عي ــرات الحرم ــن نظ ــون م ــم يخجل ــون ذاته املؤمن

أطفالهــم، ويرتجــون مــن الشــموع القليــل مــن النــور يف 

ــون عينهــم يســلّحون أوالدهــم  ظلمــة منازلهــم. هــؤالء املؤمن

بالشــهادات العلميّــة ليصطّفــوا عــىل أبــواب الســفارات الغربيّــة 

أمــالً بتأشــرة تقيهــم مــا ذاق أباؤهــم وأّمهاتهــم مــن مــّر 

وهــوان، أمــالً بقليــل مــن الكرامــة. مــا أبشــع ذاك اإللــه الــذي 

ــة واألواين  ــات واألقمش ــن األيقون ــه بثائ ــة كنائس ــب زين يطل

ــرداً وذاّل. ــاً وب ــة متــوت جوع ــات الحيّ ــا األيقون ــات، في املذّهب

دور املرأة

ــرب  ــرة إىل الغ ــة املهاج ــيحيّة الرشقيّ ــا املس ــني أّن الرعاي يف ح

ــه  ــادت علي ــا اعت ــا بشــكل مشــابه جــّداً مل ــاج ذاته أعــادت إنت

ــز  ــيط مييّ ــاح البس ــن االنفت ــيئاً م ــّي، إاّل أّن ش ــا األص يف موطنه

املــرأة يف  بــدور  كنائــس املهجــر، خصوصــاً يف مــا يتعلّــق 

ــوت  ــا إىل الكهن ــد طريقه ــت مل تج ــي وإن كان ــة، والت الكنيس

بعــد، فمــن املعتــاد رؤيتهــا تخــدم الهيــكل إىل جانــب أخوتهــا 

ــذه  ــات ه ــت صفح ــة زيّن ــالم أنثوي ــة أق ــكراً لثالث ــان. ش الفتي
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ــس  ــرأة يف كنائ ــزري للم ــع امل ــن الوض ــم م ــىل الرغ ــة ع الوثيق

رشقنــا، والــذي هــو، عــن حــّق، مدعــاة للخجــل لــكّل مــن ُولــد 

ــوم يف  ــد الي ــذراء تتّق ــوع. الع ــم يس ــرأة، وأّوله ــم ام ــن رح م

قلــوب نســاء الكنيســة الكاثوليكيّــة يف أوروبـّـا رغبــًة يف الخدمــة 

الكهنوتيــة، ويف مســاواة طــال انتظارهــا. فأقفــال عصــور الظــالم 

الصدئــة آن أوان تحطميهــا. والخبــز والخمــر يســتحيالن جســد 

يســوع ودمــه بنقــاء القلــوب وانســحاقها ســواء ارتفعــت أمــام 

مذبــح الــرب أيــاد رجــال أو نســاء. 

الشعب والقرارات الكنسّية

غيــاب دور الشــعب عــن القــرارات الكنســيّة التــي متــّس، أّوالً 

ــار  ــك اختي ــف إىل ذل ــتقبله، أض ــه ومس ــل حيات ــراً، تفاصي وأخ

مجالــس الرعايــا مــن الطبقــة الغنيّــة والعائــالت املعروفــة، هــذا 

كلـّـه يؤّصــل طبقيّــًة قبيحــًة ظاملــًة ال مــكان فيها لفلــي األرملة. 

ــة  يبــدو أّن دراســة الالهــوت يف الــرشق تشــمل العلــوم اإلداريّ

ــا  ــا. فرعاتن ــيّة وغره ــيّة والهندس ــة والسياس ــة والقضائيّ واملاليّ

مطارنــًة كانــوا أم كهنــة، يســتحوذون عــىل إدارة الكنيســة، 

والتخطيطــات  السياســيّة،  والتريحــات  املاليّــة،  وشــؤونها 

العمرانيّــة، بأبشــع أشــكال االســتبداد الســلطوّي الــذي ال ميــّت 

ــة  ــن عاّم ــال أحــد م ــة. ف ــأّي صل ــة ب إىل الشــفافيّة والدميقراطيّ

الشــعب يعــرف كــم متلــك الكنيســة، أو مــا تنفقــه. وأّي ســؤال 

أو اســتفهام يف هــذا الشــأن يرتقــي إىل مصــاّف االتّهــام بخيانــة 

األمانــة الرســوليّة. لــو علــم يســوع أّن حديثــه عــن اليــد اليسى 

واليــد اليمنــى سيُســتغّل بهــذا الشــكل القمــيء، ملــا قالــه! 

نحن الكنيسة الحّية

تذكــر الوثيقــة املؤّسســة الدينيّــة أو املؤّسســة الكنســيّة يف 

تســعة مواضــع مختلفــة، ولكــن مــن دون أن تبــنّي الفــرق بــني 

الكنيســة واملؤّسســة الكنســيّة. كــم شــعرُت بالخــزي والعار حني 

ــألون  ــة يس ــيّة الرشقيّ ــات الكنس ــي املؤّسس ــتمعُت إىل ممثّ اس

املؤّسســات الكنســيّة األوربيّــة، العــام 2016، العــون عــىل إعادة 

مل يذكــر  بنــاء مــا اســتباحته الحــرب يف ســوريّا مــن بيــوت هللا. 

ــي  ــته الت ــاً  لكنيس ــم معين ــاِد أّي منه ــاه، مل ين ــم رعاي أحده

ــي الســؤال:  ــا. أرهقن ــا وقطعــت أرزاقه ــرت الحــرب منازله دّم

ــة؟ وهــل أريــد إلهــاً يرتــي لــه  هــل مــا زلنــا معابــد هللا الحيّ

ــة هللا  ــا كنيس ــا زلن ــراء؟ أم ــون الع ــاؤه يفرش ــا أبن ــكناً في مس

ــة كنيســًة وترامــت  ــة؟ كيــف اســتحالت الجــدران الصامت الحيّ

تســرعي  ال  متناثــرًة  محطّمــًة  جدرانــاً  الناطقــة  الكنيســة 

أّي اهتــام؟ نحــن الكنيســة الحيّــة، ومــا دامــت املؤّسســة 

الكنســيّة ال تصــدر بيانــات ماليّــًة ســنويًّة تبــنّي قيمــة التربّعــات 

ــراراً  ــه، ســنصدم م ــاق وكيفيّت ــالك وحجــم اإلنف ــدات األم وعائ

وتكــراراً برجــال إكلــروس خانــوا األمانــة. ومــا دامــت املؤّسســة 

ــا،  ــم عــىل أخطــاء رجاله ــن أجــل التعتي الكنســيّة تســتميت م

وعــدم إنــزال أّي عقوبــات بهــم، حتّــى إنّهــا تعينهــم عــىل 

ــًة  ــيًّة أم جزائيّ ــت كنس ــواء أكان ــؤوليّة س ــن أّي مس ــرّب م الته

ــف  ــون؟ إن مل يق ــّق نص ــي، وأّي ح ــأّي رادع نّدع ــة، ف أم مدنيّ

ــا،  ــد ارتضين ــم، فق ــا يف عظاته ــوا رعاته ــة ويناقش ــاء الكنيس أبن

ــر  ــذا الفك ــل ه ــف تأّص ــاًء هلل. كي ــداً، ال أبن ــون عبي إذاً، أن نك

ــا  ــح لرعاتن ــف أصب ــيّة؟ وكي ــاتنا الكنس ــورّي يف مؤّسس اإلمرباط

ســلطان العفــو والتقريــر؟ كيــف أصبحنــا جوقــًة مــن املهلّلــني 

نبّجــل رعاتنــا ونــؤّدي لهــم فــروض الطاعــة العميــاء مــن دون 

ــاب هــذه  تفكــر أو متحيــص؟ أنــا أختــار الحيــاة معكــم يــا كتّ

ــون  ــا ممثّل ــيّة يخدمه ــة كنس ــى مؤّسس ــن يف حم ــة، لك الوثيق

ليســوع، يســوع املتواضــع الصــادق العــادل، صديــق الضعفــاء 

واملضطهديــن، يســوع الــذي مــا ازدان باألرجــوان والتيجــان ومــا 

افــرش األرسّة الوثــرة، يســوع الــذي غســل أرجــل التالميــذ وكان 

لهم خادماً.

أّي يســوٍع ميثـّـل أباطرة مؤّسســاتنا الكنســيّة بجاههــم وجربوتهم 

ومــا يطلبــون مــن طاعــة عميــاء وخنــوع؟ نحــن نحــّب هللا وال 

ــل األيــادي.  نخافــه، أبنــاؤه نحــن وورثــة ملكوتــه، ال عبيــد نقبّ

فــال يســوع مــّد يــده، وال أحــَد قبّــل يــد يســوع.
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